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Marzena Mysior-Syczuk 
Redaktor Naczelna Głosu PSB

Budować...

Można budować dom, sieć sprzedaży lub budować więzi, zaufanie, relacje, atmosfe-
rę… Sposobów jest wiele, ale cel jest ten sam. Dążenie do budowania zadowolenia  
i pozytywnych emocji.
W 2016 r. sieć Mrówek powiększyła się o 26 marketów. Kolejne 5 hurtowi budowla-
nych zostało przekształconych w profesjonalne centra budownictwa PSB-Profi. Ruszył  
kolejny sezon szkoleniowy podnoszący kwalifikacje kadry handlowej w sieci PSB. 
Wszystko po to, by klienci mogli robić zakupy jak najbliżej swojego miejsca zamieszka-
nia, by byli profesjonalnie obsłużeni i zadowoleni.
Partnerzy PSB angażują się w akcje charytatywne mające na celu propagowanie pro-
filaktyki i skutecznych metod badania i leczenia wszelakich chorób. Budują zaufanie 
i relacje na lokalnych rynkach. 
Zachęcam do przeczytania informacji z prowadzonych działań przez partnerów PSB 
na str. 43–47.
W okresie zimowym warto pomyśleć o wykończeniu czy zagospodarowaniu wnętrza 
w technologii suchej zabudowy. O rodzajach i sposobach ich montażu radzą eksperci  
z firmy: Knauf, Siniat i AMF (str. 4–10). Jak radzą sobie z suchą zabudową wykonawcy 
z Wrząsowic piszemy w fotoreportażu na str. 12–13. 
W rubryce Szkoła Dobrego Budowania przedstawiamy relację ze szkolenia firmy H+H 
w Tarnowie nt. korzyści i zasad prawidłowego budowania z betonu komórkowego  
(str. 11).  
W styczniu 2017 r. wejdzie w życie drugi etap zmian rozpisanych w Nowych warun-
kach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. O tych 
zmianach piszemy na str. 17.
Jak co roku, w numerze 6, polecam lekturę nowości budowlanych oferowanych przez 
dostawców Grupy PSB. W 2016 r. prezentujemy 74 wyroby / systemy pochodzące  
od 44 firm – str. 22–38.
Polecam artykuł „Ilu Ukraińców buduje Polskę” – str. 40–41.  
W rubryce „Budownictwo – choroby zawodowe” dr Dariusz Klarecki pisze o profilak-
tyce układu ruchu (str. 48).
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Sucha zabudowa wnętrz

Błażej Gajda – dział techniczny Knauf 

Ścianki działowe,  
zabudowa łazienek

Systemy suchej zabudowy dają wiele możliwości wykańcza-
nia wnętrz i kształtowania powierzchni ścian oraz sufitów. 

Stosowanie tych systemów w  łazien-
kach jest bardzo wygodne ze wzglę-
du na suchy, czysty, prosty montaż 

oraz łatwość dostępu do ukrytych pod 
warstwą okładziny instalacji wodnych, 
gazowych i elektrycznych. Po zakończe-
niu montażu ściany w technologii suchej 
zabudowy, praktycznie od razu można 

przystąpić do jej wykańczania, na przy-
kład okładziną ceramiczną. 

Zabudowa łaZienki
Wykonanie zabudowy w  łazience wy-
maga użycia płyty gipsowo-kartonowej 
impregnowanej. Takie płyty często mają 
papier licowy koloru zielonego z nadru-

kowanym symbolem H2. Płyty impre-
gnowane posiadają zwiększoną odpor-
ność na wchłanianie wilgoci, co oznacza, 
że mogą przebywać w  ciągu doby do 
dziesięciu godzin w warunkach podwyż-
szonej wilgotności powietrza do 85%. 
Polepszone właściwości płyty uzyskuje 
się dzięki zastosowaniu hydrofobowych 
domieszek dodawanych przy produkcji 
rdzenia płyty. Należy jednak pamiętać, 
że płyty impregnowane gipsowo-karto-
nowe nie są, jak często błędnie się zakła-

Stosowanie 
systemów suchej 
zabudowy wnętrz
Suche tynki są doskonałą alternatywą dla tradycyjnych mokrych technologii.  
dzięki ich zastosowaniu można szybko i estetycznie wykończyć ściany, sufity,  
łazienki i poddasza. Ich rodzaje, właściwości i sposób montażu przedstawiają  
eksperci z firmy: KNaUF, SINIaT i aMF.
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da, płytami całkowicie wodoodpornymi. 
W  strefach rozpryskowych wody, czy-
li w  sąsiedztwie brodzików, wanien, 
pryszniców i  umywalek, powinno się 
dodatkowo nanieść na tego typu płyty 
hydroizolację w  postaci folii w  płynie. 
Najpewniejszym rozwiązaniem, zabez-
pieczającym całkowicie przed wnika-
niem wody i  wilgocią jest zastosowanie 
wodoodpornych płyt cementowych, 
zbrojonych siatką z  włókna szklanego. 
Do ich szpachlowania należy użyć wo-
doodpornej gładzi, dzięki czemu nie 
jest konieczne wykonanie dodatkowej 
powłoki uszczelniającej. Systemy z płytą 
cementową mogą być użyte w pomiesz-
czeniach takich jak sauna czy basen.

Ścianka dZiałowa krok po kroku
Budowa ścianki działowej z  płyt gipso-
wo-kartonowych jest szybkim sposobem 
na wygospodarowanie w  domu dodat-
kowego pomieszczenia. Jest idealna do 
zastosowania na poddaszu, gdyż nie ob-
ciąża stropu w takim stopniu jak ściana 
masywna. Metr kwadratowy ściany dzia-
łowej z  jednowarstwowym poszyciem 
z  płyt gipsowo-kartonowych waży zale-
dwie 25 kilogramów. Ścianki z  płyt g-k 
o  grubości 12,5 mm nie zajmują wiele 
miejsca w  domu. Ich szerokość wynosi 
od 75 mm (ścianka na profilach 50 mm 
z  jednowarstwowym płytowaniem) do 
150 mm (ścianka na profilach 100 mm 
z  dwuwarstwowym poszyciem). Należy 
pamiętać, że w  przypadku stosowania 
okładziny ceramicznej, ścianka musi po-
siadać odpowiednią sztywność. Dlatego 

zaleca się zastosowanie podwójnej war-
stwy płyty.
Pierwszym etapem budowy ścianki dzia-
łowej jest wytyczenie na podłodze, przy 
użyciu sznura traserskiego, linii usta-
wienia przyszłej ściany. Należy oznaczyć 
prostopadłe linie na ścianach bocznych, 
biegnące od linii na podłodze do sufitu 
oraz linię na suficie. Następnie trzeba 
okleić samoprzylepną taśmą akustyczną 
profile UW mocowane do podłogi i  su-
fitu oraz dwa profile CW, które zostaną 
przytwierdzone do ścian bocznych. Ta-
śma ma zapobiec przenoszeniu dźwię-
ków z sąsiednich pomieszczeń.
Profile UW mocuje się do podłogi i su-
fitu za pomocą kołków dobranych od-
powiednio do rodzaju podłoża w  roz-
stawie maksymalnym co jeden metr, 
natomiast do ścian bocznych dwa profile 
CW w  rozstawie kołków nie rzadziej 
niż co jeden metr. Pozostałe profile CW 
należy przyciąć na długość o  1–1,5 cm 
mniejszą, niż wysokość ściany, następnie  
wsunąć przycięte profile CW między 
profile UW na podłodze i suficie w od-
stępach co 60 cm. Należy pamiętać 
o tym, aby profili CW nie skręcać z pro-
filami UW.
Jeśli planowany jest montaż stelażu 
pod urządzenia sanitarne w  ściance 
działowej, najpewniej będzie trzeba użyć 
wzmocnionych profili UA, mocowanych 
do sufitu i podłogi przy pomocy kątow-
ników i  łączników znajdujących się za-
zwyczaj w zestawie.

Montaż płyt g-k
Montaż płyt do konstrukcji nośnej roz-
poczyna się od jednej strony ściany, 
przykręcając płytę do profili CW wkrę-
tami szybkiego montażu TN. Po ułoże-
niu płyt na jednej stronie należy popro-
wadzić wszystkie instalacje w  ściance 
działowej. Otwory dla kabli i rur należy 
wyciąć w  profilach CW. Można zrobić 
maksymalnie dwa otwory w  środni-
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ku, w  rozstawie przynajmniej dwa razy 
większym niż szerokość profilu. Dopusz-
czalna wysokość otworu jest równa sze-
rokości profilu, natomiast dopuszczalna 
szerokość otworu jest mniejsza o co naj-
mniej 20 mm. Na przykład, dla profilu 
CW50 maksymalna szerokość otworu 
wyniesie 30 mm. Otwory powinny być 
wykonywane jak najbliżej środka prze-
kroju profilu. W przypadku rur instala-
cyjnych o większych przekrojach czasem 
konieczne będzie zastosowanie dwóch 
równoległych ścianek, odpowiednio od 
siebie oddalonych, z  okładziną tylko 
z  jednej strony ścianki. W  wyżej opi-
sanym systemie, pionowe profile CW 
konstrukcji ścianki, należy dodatkowo 
połączyć paskami z płyt gipsowo-karto-
nowych. Ściany te nazywane są ścianami 
instalacyjnymi.

cZas na wełnę
Teraz należy przyciąć wełnę mineralną 
do szerokości rozstawu profili piono-
wych CW i  wypełnić szczelnie prze-
strzeń między nimi, także wewnątrz 
profili. Niektórzy producenci zapewniają 
wełnę odpowiadającą rozstawowi profili 
w systemach suchej zabudowy.
Jeśli ściana ma być przegrodą między 
pomieszczeniem ogrzewanym i  nie-
ogrzewanym, należy przymocować do 
profili, za pomocą dwustronnej taśmy 
samoprzylepnej, folię paroizolacyjną. 
Folię układa się zawsze po tej stronie 
przegrody, która będzie ogrzewana. 
Przymocowując do profili płyty gipsowe 
po drugiej stronie ściany, trzeba pamię-
tać, aby były one przesunięte o  60  cm 
względem płyt już położonych tak, 
żeby łączenia płyt po jednej i  drugiej 
stronie nie następowały na tym samym 
profilu. Zniweluje to ryzyko powstania 
pęknięcia na takim połączeniu. Czyn-

�	określ parametry ścianki działowej, 
którą chcesz zbudować. Im grubsza 
będzie ściana, tym lepsze jej własności 
akustyczne i termoizolacyjne,

�	użyj profili UW i CW o odpowiedniej 
szerokości (50, 75 lub 100 mm),

�	kup płytę g-k. Pamiętaj, że standardo-
wa płyta ma 2,6 metra długości  
i 1,2 metra szerokości, a jej po-
wierzchnia to 3,12 mkw. Weź pod 
uwagę straty materiału wynikające 
z wysokości pomieszczenia (płytę 
montuje się w pionie),

�	zastosuj wełnę mineralną o grubości 
odpowiadającej szerokości profili,  
które kupiłeś,

�	jeśli ścianka działowa ma być granicą 
między pomieszczeniem ogrzewanym 
i nieogrzewanym, kup także folię 
paroizolacyjną.

O tyM WARtO PAMiętAć

nością końcową jest przygotowanie płyty 
do szpachlowania, czyli jej odpylenie 
i  gruntowanie. Nie można zapomnieć 
o  zaszpachlowaniu główek wkrętów.  
Na styku płyt g-k ze ścianą masywną 
stosuje się taśmę ślizgową, która zapo-
biega wiązaniu się masy szpachlowej 
z  tynkiem oraz stwarza połączenia śliz-
gowe. W  szczelinie, między okładziną 
ściany działowej ze ścianą masywną, sto-
suje się taśmę dylatacyjną lub wypełnia 
ją elastyczną masą uszczelniającą. Przed  
ułożeniem płytek trzeba pamiętać  
o  dodatkowej hydroizolacji miejsc na-
rażonych na bezpośrednie oddziały- 
wanie wody. Zaleca się dodatkowe za-
gruntowanie płyt w  celu zmniejsze- 
nia ich chłonności, przez co zmniejsza 
się też zużycie materiału uszczelniają-
cego. 

jest bardzo wąski, konstrukcję obudowy 
można wykonać przy pomocy profili 
UD i CD.
Ważnym aspektem, o którym nie powin-
no się zapominać przy wykonywaniu 
obudowy wanny w  technologii suchej 
zabudowy, jest wypełnienie szczeliny 
między jej krawędzią a ścianą. W przy-
padku wąskich szczelin wystarczy użyć 
do ich wypełnienia silikonu sanitar-
nego. Na rynku dostępnych jest wiele  
silikonów bezbarwnych, jak i  barwio-
nych. Zastosowanie silikonu zapewnia 
szczelne i  odporne na korozję biolo-
giczną połączenia. Silikon najlepiej 
rozprowadzić wzdłuż szczeliny palcem 
lub płytką z  tworzywa, po uprzednim 
zwilżeniu jej wodą. W  miejscach kry-
tycznych takich, jak narożniki czy łącze-
nia ścian z  podłogą warto zastosować  
dodatkowo hydroizolację w  postaci 
taśm uszczelniających. Są to elastycz-
ne, nieprzepuszczające wody taśmy, 
wtapiane najczęściej w warstwę powło-
ki uszczelniającej – w  folię w  płynie. 
Miejscami krytycznymi mogą okazać 
się również przejścia instalacji wod-
nych przez płytę gipsowo-kartonową. 
Na rynku dostępne są także specjalne  
mankiety, przystosowane do wykony-
wania tego typu uszczelnień. Prawid-
łowo wykonane połączenia zapewnią  
szczelność, estetykę oraz brak proble-
mów podczas użytkowania łazienki, 
a tym samym zadowolenie jej użytkow-
ników. 

obudowa wanny
Wannę obudowujemy dopiero po jej 
wcześniejszym ustawieniu i  podłącze- 
niu. W tym celu używamy takich samych 
profili jak do budowy ścianek działo-
wych, czyli poziomych UW i pionowych 
CW. Trzeba je przyciąć na odpowiednią 
długość za pomocą nożyc do metalu. 
W  czasie wyznaczania miejsc monta-
żu profili poziomych należy wziąć pod 
uwagę, że konstrukcja będzie dodatko-
wo obłożona podwójną warstwą płyt 
gipsowo-kartonowych, warstwą kleju 
oraz glazurą. W sytuacji, gdy rant wanny 
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Przy wyborze konstrukcji nośnej 
i  systemu podwieszenia w  obiek-
tach komercyjnych, użyteczno-

ści publicznej, na przykład w  halach 
sportowych lub podczas montażu po-
wierzchni skośnych sufitów, należy 
wziąć pod uwagę powierzchnię zabu-
dowy, obciążenie płytami g-k oraz siły 
uderzeniowe, jakim może zostać pod-
dana cała konstrukcja. W  przypad-
ku zastosowania sufitów o  wysokich 
parametrach odporności ogniowej,   
np. EI 120, gdzie w  systemie funkcjo-
nuje opłytowanie 4  x  15 mm o  suma-
rycznie bardzo wysokiej wadze na m2, 
szczególnie istotna jest wysoka nośność 
rusztu wykonanego z  kształtowników 
stalowych. W takich sytuacjach nie-
zbędne jest zastosowanie konstrukcji 
o najwyższych parametrach – znanej 
na rynku jako „sufit angielski”. W  sto-
sunku do standardowych konstrukcji 
charakteryzuje się on dużą sztywnością, 
odpornością na skręcanie bez potrzeby 
montażu dodatkowych elementów takich 
jak łącznik wzdłużny, krzyżowy, wieszaki 
typu noniusz lub pręty mocujące. Zaletą 
konstrukcji jest również możliwość za-
stosowania większych rozstawów profilu 
głównego oraz zawiesi, co w efekcie koń-
cowym obniża znacząco koszt m2 kon-
strukcji sufitu. Dzięki łatwemu montażo-
wi wykonawca systemu uzyskuje realne 
oszczędności czasu pracy. Dla przykładu, 
koszty wykonania podwieszenia takiego 
sufitu na powierzchni około 1500 m2, są 
o 10% niższe w porównaniu z  tradycyj-
nymi systemami opartymi na profilach 
CD 60 i UD27. 
System „sufitu angielskiego” składa się 
z  trzech rodzajów profili oraz kątowni-

MacIej jaNUSzewSKI – product manager Siniat

Podkonstrukcje stalowe sufitów
i poddaszy na bazie płyt g-k

Dla wykonawcy suchej zabudowy z pełnego opłytowania istotny jest nie tylko sprawny 
montaż systemu podwieszanego, ale także parametry techniczne zapewniające sztywność 
i wytrzymałość całej konstrukcji. 

ka do podwieszenia rusztu. W systemie 
nie występują żadne akcesoria monta-
żowe oprócz klipsu spinającego profile, 
który może być stosowany w  sufitach 
bez wymogu odporności ogniowej lub 
przy małej wadze opłytowania. Ruszt 
nośny, to kształtowniki ze stali zimno-
giętej, ocynkowanej o grubości 0,8 oraz 
0,55 mm. Rozstaw profili głównych jest 
stały i wynosi 1200 mm. Pozwala to na 
zoptymalizowanie prac montażowych 
sufitu, m.in. w sytuacjach gdzie mamy 
do czynienia z dużą ilością urządzeń 
klimatyzacyjnych, przewodów wentyla-
cyjnych etc.

Kluczowe cechy systemu  
„sufitu angielskiego” to:
�	brak akcesoriów w systemie,
�	brak odpadów – kątownik do 

podwieszenia konstrukcji można 
wykorzystać co do centymetra, 

�	łatwość i szybkość montażu,
�	większa sztywność konstrukcji,
�	rozstawy podkonstrukcji możliwe  

do 1,2 metra,
�	możliwość podwieszenia wysp 

sufitowych z zachowaniem wysokiej 
stabilności,

�	możliwość wykonania płaszczyzny 
sufitów pod określonym nachyle-
niem,

�	łatwy montaż podkonstrukcji do 
blachy trapezowej – nie jest koniecz-
ny uchwyt V (każdy przypadek jest 
analizowany indywidualnie), 

�	większa sztywność konstrukcji, 
w przypadku sufitów EI 120 i mon-
tażu dużych klap rewizyjnych np. 
800  x  800  mm (w tym również  
ogniowych), 

�	tańsze rozwiązanie dla wykonawcy,
�	konstrukcja stosowana do sufitów 

z odpornością na uderzenia w halach 
sportowych, 

�	możliwość wykonania sufitu na 
zewnątrz budynku na bazie istniejącej 
Jednostkowej Opinii Instytutu Tech-
niki Budowlanej.

wiesZaMy wiesZaki
Prace przy montażu sufitu podwiesza-
nego należy rozpocząć od wytrasowa-
nia powierzchni ścian, do których za-
mocowany będzie profil przyścienny. 
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Przykręcić profile główne do wcześniej zamoco-
wanych wieszaków za pomocą wkrętów do blachy  
o dł. 11 mm.

Płyty mocuje się krawędzią wzdłużną prostopadle 
do kierunku ułożenia profili.

Ustawić profile nośne pod odpowiednim kątem 
względem profili głównych. Odległość pomiędzy 
profilami powinna wynosić 400 mm. Profil przy-
kręca się dwoma wkrętami z łbem podkładkowym.

Należy wziąć przy tym pod uwagę gru-
bość i  ilość płyt, które mają być użyte. 
Następnie należy zamocować do ścia-
ny profil przyścienny. Rozstaw kołków  
mocujących powinien wynosić maksy-
malnie 600 mm. Potem należy przygoto-
wać wieszaki z kątownika. Kątownik trze-
ba naciąć, nawiercić w  nim otwory oraz 
zagiąć, zgodnie z zaleceniami producenta. 
Długość gotowego (zagiętego) wieszaka 
powinna być taka, jak odległość od po-
wierzchni stropu do profilu głównego. 
Wykonane wieszaki należy zamocować 
do istniejącego stropu. Odległość pomię-
dzy wieszakami wzdłuż profilu główne-
go wynosi zawsze 1200 mm. Odległości 
w  kierunku prostopadłym do profilu 
głównego zależne są od obciążenia.

Montaż profili
Do wcześniej zamocowanych wiesza-
ków należy przykręcić profile główne za 
pomocą wkrętów do blachy o  długości 
11 mm. Łącząc profile główne z wiesza-
kami należy od razu ustawić te profile 
na właściwej wysokości i  odpowiednio 
wypoziomować. Do prawidłowego wy-
poziomowania profili głównych najlepiej 
używać poziomnicy laserowej. Jeśli jest 
to konieczne, profile główne można łą-
czyć wzdłużnie odwracając je „plecami” 
do siebie i skręcając przy użyciu wkrętów 

do blachy, takich samych jak wymienio-
ne wcześniej.
Ważne jest ustawienie profili nośnych, 
pod odpowiednim kątem, względem 
profili głównych. Odległość pomiędzy 
profilami wynosi 400 mm. Profil nośny 
przykręca się do profilu głównego dwo-
ma wkrętami z  łbem podkładkowym. 
Jeśli profile sufitowe ułożone są pod 
kątem 90º względem profili głównych 
i  ciężar sufitu nie przekracza 20 kg/m2 
wówczas, zamiast wkrętów do łączenia 
profili, można użyć klipsów łączących. 
W  takim przypadku klipsy muszą być 
zapinane naprzemiennie z obydwu stron 
profilu głównego. Jeśli długość profilu 
jest niewystarczająca, profile sufitowe 
można łączyć wkrętami (po jednej sztuce 
po każdej stronie profilu) z minimalnym 
zakładem 150 mm. Jeśli ciężar sufitu 
przekracza 20 kg/m2, wówczas do połą-
czenia należy używać wyłącznie wkrętów 
z łbem podkładkowym.

Montaż płyt g-k
Do wykonania powierzchni sufitu pierw-
szą płytę należy przyciąć na długość min. 
80 cm lub inną wielokrotność 40 cm. 
Płyty mocuje się krawędzią wzdłużną 
prostopadle do kierunku ułożenia profi-
li. Należy zapewnić wzajemne przesunię-
cie ciętych krawędzi płyt o min. 40 cm. 

Należy także pamiętać o  pozostawieniu 
szczeliny około 5 mm pomiędzy krawę-
dzią płyty, a  ścianą. Krótkie krawędzie 
płyt powinny znajdować się na środku 
profili. Rozstaw pomiędzy blachowkręta-
mi nie powinien przekraczać 15 cm. Pły-
tę należy zamocować wkrętami również 
do profilu przyściennego.

otwory w sufitach
Wokół otworów przygotowanych do osa-
dzenia klap rewizyjnych lub elementów 
oświetleniowych, należy wykonać ramkę 
z  profili przyściennych, przykręcając je 
do końców profili nośnych. W przypad-
ku dużych otworów warto zamontować 
dodatkowe profile główne. Płytę należy 
przykręcić do profilu przyściennego ota-
czającego otwór.
W  sufitach podwieszanych można mo-
cować oprawy oświetleniowe, zabudo-
wując je w  pionie i  poziomie płytami 
gipsowo-kartonowymi tego samego ro-
dzaju i grubości, co poszycie sufitu.
Górną, poziomą część tak zwanej skrzyn-
ki wykonujemy jako samodomykową na 
dystansach z termokurczliwego materia-
łu – polistyrenu.
Dopuszczalne obciążenie sufitu podwie-
szanego wełną mineralną lub innymi 
materiałami klasy reakcji na ogień A1 
lub A2 wynosi do 16 kg/m2.

1

4

2

5

3

6

Mocowanie do ściany profili przyściennych. Roz-
staw kołków powinien wynosić max. 600 mm.

Przygotować wieszaki z kątownika. Kątownik na-
leży naciąć, nawiercić w nim otwory oraz zagiąć.

Zamocować wieszaki do stropu. Odległość pomię-
dzy wieszakami wzdłuż profilu głównego powinna 
wynosić 1200 mm.
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W budownictwie jednorodzin-
nym płyta z  wełny drzewnej 
może być zastosowana w każ-

dym pomieszczeniu lub na zewnątrz 
budynków pod zadaszeniami. W  po-
mieszczeniach mokrych, na przykład 
w  łazience i  na zewnątrz, należy chro-
nić płytę przed bezpośrednim zalaniem 
wodą. Płyta jest odporna na warunki 
stałej względnej wilgotności powietrza 
do 90%. W  przypadku stosowania płyt 
w  warunkach wilgotności między 80 
i 90% należy zastosować farbę z dodat-
kiem środka bakterio-, grzybo- i  glo-
nobójczego. Natomiast w  przypadku 
stosowania płyt pod zadaszeniami na 
zewnątrz, należy zastosować rozwiąza-
nie z farbą zewnętrzną. Wyrazista struk-
tura powierzchni płyt z wełny drzewnej 
doskonale nadaje się do kreatywnego 
projektowania kształtów i kolorów.
Do barwienia płyt akustycznych na stan-
dardowy kolor biały stosowana jest far- 
ba emulsyjna do wnętrz. Do kolorów 
pastelowych i  intensywnych używane  
są farby silikatowe na bazie silikatu  
potasowego i  organicznego spoiwa. Na 
rynku dostępna jest niemal nieograni-
czona paleta kolorów – wybrać można 
prawie każdy odcień z popularnych sy-
stemów kolorystycznych, takich jak RAL 
czy NCS. 

struktura i właŚciwoŚci płyty
Są to jedno- lub dwuwarstwowe płyty 
akustyczne (z  absorberem z  wełny mi-
neralnej) o  szerokości włókien od ok. 1 
do ok. 3 mm lub o strukturze tynkopo-
dobnej odbijającej dźwięk. Grubość pły-
ty ma wpływ na właściwości akustyczne, 
dlatego wartości pochłaniania dźwięku 

RoMUald wIlK – specification manager Knauf aMF

Płyty dekoracyjne  
z wełny drzewnej

Płyty z naturalnego surowca – wełny drzewnej, są wykorzystywane jako sufitowe systemy 
izolacji akustycznej i okładziny ścienne. Włóknista struktura płyt o wyrafinowanym  
charakterze umożliwia ich wykorzystanie w dekoracji wnętrz.

αw oraz współczynnik NRC wynoszą 
od 0,35 do 1,0. Magnezyt, wiążący wełnę 
drzewną, chroni włókna, trwale utrzy-
muje ich elastyczność, zabezpiecza ko-
mórki drewna przed starzeniem i znisz-
czeniem wskutek działania grzybów. Jest 
on także materiałem higroskopijnym, 
dzięki któremu płyta jest regulatorem 
wilgotności w  pomieszczeniu. Płyty są 
produktami niepalnymi o  bardzo du-
żej odporności na uszkodzenia mecha- 
niczne.
Na rynku dostępne są różne struktury 
płyt dekoracyjnych. W  zależności od 
systemu montażu można wybrać najbar-
dziej odpowiedni rodzaj krawędzi płyty. 
Płyty można dowolnie malować na bu-
dowie metodą natryskową (malowanie 
całościowe oraz nanoszenie wzorów). 
Malowanie nie wpływa znacząco na 
właściwości akustyczne płyt.
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Ze względu na zawartość składnika or-
ganicznego, jakim jest drewno, nie da 
się wykluczyć nieznacznych odchyleń 
formatu. W  przypadku silnych wahań 
wilgotności względnej powietrza, docho-
dzi do zmian wymiarów płyt w  wyniku 
ich pęcznienia i  kurczenia się. Toleran-
cje produkcyjne dla wymiarów standar-
dowych, to ±1 mm dla długości ponad 
1250  mm, długość ±2 mm, szerokość/
grubość ±1 mm. Całkowity skurcz w kli-
macie normowym dla 23°C i 50% wilgot-
ności to: zmiana długości: maks. ±1‰; 
zmiana szerokości: maks. ±3‰.

sposoby i warunki Montażu
Płyty można montować zarówno do 
stropu, jak i  na ścianie na profilach 
CD, profilach mocujących, albo na ła-
tach drewnianych za pomocą śrub lub 
też na trwale elastyczny klej na bazie 
hybrydowo-polimerowej. Podłożem jest 
zazwyczaj beton. Największe odchylenie 
od płaszczyzny może wynosić dwa mi-
limetry na metr długości. Montaż przy 
pomocy profili jest standardowy. Po-
wierzchnia, która ma zostać pokryta kle-
jem, powinna być czysta, sucha, wolna 
od tłustych plam i kurzu. Klej nie trzyma 

na powierzchniach pokrytych woskiem 
bądź zawierających silikon.
Płyty akustyczne, po przejściu kontroli 
jakości, dostarczane są na plac budowy 
starannie opakowane. Istotnymi czyn-
nikami decydującymi o wysokiej jakości 
wykonania sufitu są: dokładny montaż 
i odpowiednie warunki pracy. 

�	brak leżakowania płyty przez około  
3 dni przed montażem,

�	przechowywanie płyt w pionie,  
które powoduje wypaczenia kształtu,

�	nieprzestrzeganie kierunku układa-
nych płyt kwadratowych (kierunek 
zaznaczony jest nadrukowaną strzałką 
na odwrocie płyty).

NAJCZęŚCiEJ POPEŁNiANE 
BŁęDy

ułożenia, w  warunkach odpowiadają-
cych warunkom normalnej eksploatacji, 
uwzględniając ogrzewanie i  klimatyza-
cję. Wszystkie prace budowlane będące 
źródłem pylenia i  kurzu muszą być za-
kończone przed rozpoczęciem montażu 
płyt. Należy bezwzględnie przeciwdziałać 
wnikaniu wilgoci lub wody opadowej. 
Ponadto, przed rozpoczęciem montażu, 
należy zapewnić stan zamknięty budyn-
ku, a  wszelkie prace związane z  monta-
żem konstrukcji wewnętrznych oraz na-
kładaniem tynków wewnętrznych muszą 
być zakończone co najmniej 14 dni przed 
rozpoczęciem montażu płyt akustycz-
nych. Płyty należy układać wyłącznie 
w  takich pomieszczeniach, w  których 
spełnione są następujące warunki:
�	pomieszczenia ogrzewane lub klima-

tyzowane: maksymalna wilgotność 
względna 75% i  temperatura co naj-
mniej +7°C,

�	pomieszczenia nieogrzewane: mak-
symalna wilgotność względna 85% 
i temperatura, co najmniej +5°C.

Wysoki standard jakości produktu i sta-
ranne obchodzenie się z materiałem sta-
nowią gwarancje właściwego końcowego 
rezultatu.

Montaż płyt
Montaż płyt akustycznych należy prze-
prowadzać wyłącznie w  warunkach 
kontrolowanej wilgotności i  tempera-
tury. Płyty należy przez co najmniej  
3 dni przechowywać bez opakowania 
w  pomieszczeniu przewidzianym do ich 

dostawcy Grupy PSB S.a. – Sucha zabudowa wnętrz
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Każdy klient Sufigsu może obejrzeć nie-
mal wszystkie materiały stosowane we 
współczesnym budownictwie w  „domu 
modelowym”– sztandarowej ekspozycji 
placówki, w  sposób przekrojowy pre-
zentującej wszystkie najważniejsze pro-
dukty stosowane przy budowie domu. 
To doskonała pomoc dla klientów, a dla 
towarzyszących im doradców i handlow-
ców zobowiązanie do pogłębiania swojej 
wiedzy o produktach.

o Materiale w sZerokiM kontekŚcie
Dużą część szkolenia poświęcono para-
metrom technicznym betonu komór-
kowego w  kontekście właściwości in-
nych popularnych na rynku materiałów 
murowych, takich jak ceramika poryzo-
wana czy silikaty. Tak przeprowadzona 
analiza jest niezbędna handlowcom sty-
kającym się nie tylko z  dociekliwością 
klientów, ale też z  wieloma fałszywymi 
opiniami na temat poszczególnych mate-
riałów, czego przykładem mogą być mity 
o  szkodliwej promieniotwórczości nie-
których materiałów, czy też nadmiernej 
nasiąkliwości innych.
Duża część prelekcji obejmowała także 
kryteria doboru materiałów do po-
szczególnych zastosowań z  uwzględ-
nieniem aktualnych wymogów w zakre-
sie parametrów wytrzymałościowych, 

ochrony cieplnej budynków czy akusty-
ki. Część szkolenia dotycząca prezenta-
cji systemu h+h spotkała się z  dużym 
zainteresowaniem ze strony słuchaczy– 
klienci coraz częściej doceniają komplek-
sowość oferty producentów. 

praktycZny instruktaż
Jeszcze w czasie trwania szkolenia na za-
pleczu „domu modelowego”, została „za-
instalowana” kolejna budowa. Uczestni-
cy mogli zaobserwować, jak w praktyce 
pną się mury wznoszone z  betonu ko-
mórkowego. Instruktor budowlany z fir-
my H+H, pan Krzysztof Gawron pokazał 
kluczowe momenty wznoszenia prze-
gród: murowanie pierwszej warstwy, 
wyciąganie narożników, murowanie ot-
worów okiennych, instalowanie nadpro-
ży. Łatwo było przekonać się, jak szybko 
i łatwo buduje się z betonu komórkowe-
go. Niewiele brakowało, a stanąłby drugi, 
konkurencyjny względem „domu mode-
lowego” budynek...

Narzędziem wsparcia sprzedaży jest dzisiaj szeroka wiedza na temat 
produktów. Doskonale rozumieją to nie tylko producenci, ale też 
osoby zarządzające placówkami handlowymi, którzy coraz częściej 
wspólnie organizują szkolenia z zakresu wiedzy technicznej doty-
czącej sprzedawanych materiałów. Jedno z takich spotkań odbyło się 
w firmie Sufigs wTarnowie, która prowadzi m.in. skład budowlany 
PSB Profi. Tym razem szkolenie przeprowadziła firma H + H – wio-
dący, również na polskim rynku, producent betonu komórkowego.  

Szkolenie H+H w tarnowie 
– przez handlowców do klientów

Doradcy i handlowcy z firmy Sufigs (m.in. Mate-
usz Moskwa, Hubert Rogóż oraz Andrzej Żołądź) 
zgodnie przyznają, że muszą mieć szeroką wiedzę 
nie tylko na temat sprzedawanych produktów, ale 
też trendów na rynku budowlanym.

1. Beton komórkowy to materiał o  do-
skonałych właściwościach izolacyjnych. 
Termoizolacyjność betonu komórkowego 
zależy od jego klasy gęstości. Na ściany 
zewnętrzne budynków należy wybierać 
bloczki „lekkich” klas takich jak: 350 kg/m3, 
400 kg/m3, 500 kg/m3.
2. Materiały ścienne z  betonu komór-
kowego mają podwyższone parametry 
techniczne, takie jak wysoka odporność 
ogniowa, bardzo niska promieniotwór-
czość, odporność na powstawanie pleśni 
i grzybów na powierzchniach wybudowa-
nych ścian. Są to cechy pozwalające wzno-
sić trwałe budynki o  zdrowym mikrokli-
macie wnętrz.
3. izotropowość betonu komórkowego 
to jedna z  unikatowych cech produktu, 
oznaczająca, że bloczki mają identycz-
ne parametry (np. wytrzymałość, izola- 
cyjność cieplną, akustyczną) we wszyst-
kich płaszczyznach, co w praktyce oznacza 
również optymalne zużycie materiału.
4. Najwyższa spośród materiałów ścien-
nych dokładność wymiarowa elementów 
pozwala murować przegrody z  użyciem 
zapraw cienkowarstwowych. 
5. Elementy z  betonu komórkowego 
H+H tworzą kompletny system do budo-
wy ścian w każdym typie budownictwa. 
System tworzą bloczki, płytki ścienne, 
panele ścienne, zbrojone i  niezbrojone 
elementy nadprożowe, kształtki U  oraz 
zaprawy murarskie. Stosowanie systemu 
ściennego pozwala uzyskać budynek jed-
norodny pod względem materiałowym.

Przedstawiciel handlowy firmy H+H pan Dariusz 
Wójcik zachęcał słuchaczy, aby przekazywali  
swoim klientom informację o możliwości 
bezpłatnego korzystania z pomocy instruktora 
budowlanego H+H.

dlacZego warto wybrać  
systeM h+h
Prowadzący spotkanie doradca ds. in-
westycji i  projektów pan Rafał Malczyk 
przedstawił cechy produktów H+H, które 
dostarczają klientowi wymierne korzyści.
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nie tanio, ale sZybko
– Domy we wsi okazałe. Pewnie niemal 
w  każdym suchą zabudowę instalował 
Arispol? – Niestety, z Wrząsowic nie mia-
łem żadnych zleceń – odpowiada Sławo-
mir Charęża, właściciel firmy. – Niektórzy 
klienci powierzają nam prace wykończe-
niowe, w  tym suchą zabudowę, w swoich 
domach, z  tym że pochodzą oni z  innych 
okolic. Ale my od dawna nastawiamy się 
przede wszystkim na realizacje w dużych 
obiektach handlowych, usługowych, 
biurowych. Przyjmujemy zamówienia 
z  całej Polski. Także z  Niemiec, Holan-
dii. Dają nam zarabiać klienci z Czech, 
Słowacji, Węgier, Skandynawii. Najczęś-
ciej dominują jednak zlecenia krajowe. 
Oczywiście z Krakowa, ale też z Warsza-
wy, Łodzi, Rzeszowa, Gdańska, Poznania. 
Można by wymienić dziesiątki większych 
i mniejszych miast. Pracujemy najczęściej 
dla inwestorów realizujących powierzch-
nie, najczęściej handlowe, w dużych i bar-
dzo dużych galeriach.

– I  wszędzie trafia, dzięki Arispol jako 
wykonawcy, sucha zabudowa z Kolonii? 
– Chyba w 100%, a jeśli nie, to na pewno 
w 95% zaopatrujemy się u tego kupca PSB 
od wielu lat. Na place budowy w kraju i za 
granicą.
– Jak się zdobywa zagraniczne zlecenia? 
Cena decyduje? – Nie. Nie jesteśmy tani. 
Wybierają Arispol, a  nie konkurentów, 
bo jesteśmy równie dobrzy, często lepsi, 
a  przede wszystkim szybsi w  realizacji. 
Niedawno w  Niemczech lokalna firma 
zaoferowała realizację suchej zabudowy 
w  prestiżowym obiekcie w  4 miesiące, 
a my wykonaliśmy to zadanie w 2 miesią-
ce. Byliśmy drożsi, ale to my dostaliśmy tą 
robotę.
– A emigranci, fachowcy z Polski miesz-
kający stale zagranicą…, nie są dla was 
groźnymi konkurentami? – Chcą zara-
biać jak Holendrzy czy Niemcy, ale nie 
pracować tak dobrze jak Polacy, którzy 
przyjeżdżają z Arispol z Polski.

Zero rutyny, ZawsZe jakoŚć
Gdy pracuje się z  suchą zabudową od 
ponad 20 lat (Sławomir Charęża założył 
Arispol w 1990 r.), ani płyty, ani akceso-
ria praktycznie nie mają przed wykonaw-
cą tajemnic. – To bardzo konkurencyjny 
rynek – ocenia właściciel Arispol. – I na 

swój sposób poukładany, tak przez pro-
ducentów płyt oraz innych niezbędnych 
elementów, jak po stronie dystrybutorów, 
wreszcie liczących się wykonawców. Moc-
nych firm, które rywalizują o zamówienia 
na realizację dużych, nieraz skompliko-
wanych powierzchni w obiektach handlo-
wych czy usługowych w Polsce jest pewnie 
10, może kilkanaście. Z tyloma mierzy siły 
Arispol. Renomowani dostawcy suchej 
zabudowy – od lat praktycznie biorąc 
ci sami – dbają o jakość produktów. Nie 
pamiętam już, kiedy ostatni raz nasi wy-
konawcy zgłaszali usterki materiałowe 
zawinione przez producentów (kiedyś 
chodziło najczęściej np. o  uszkodzone 
zakończenia płyt czy wypukłości). To się 
od lat nie zdarza. Jest precyzja, dokład-
ność. Akcesoria metalowe też są najwyż-
szej próby. Mogę mówić o  tych produ-
centach, których wyroby sprzedaje nam 
Kolonia – Knauf, Siniat, AMF. 
Niektórzy zagraniczni klienci Arispol, tak-
że ci, którzy inwestują w Polsce, mają wy-
jątkowe oczekiwania. Na przykład takie, 
które wymagają cięcia skośnego wzdłuż 
krawędzi płyty g-k. Potem taką płytę przy-
klejamy, na przykład do sufitu pod kątem, 
nakładając na cięcie klej. Albo sklejamy 
takimi krawędziami płyty obudowując 

WyKONAWCy 
BUDOWLANi 
Z WRZĄSOWiC Ekipa Arispol w domu 

klienta w Krakowie. 
Czwarty od lewej 
Sławomir Charęża.

Sucha zabudowa – prace 
wykończeniowe. Ekipa 
Arispol w Hannowerze.

Do Wrząsowic trafiłem jadąc 
przez Kraków. Na skraju 
wsi – 2 tysiące mieszkańców, 
kilkaset metrów od granicy 
z małopolską metropolią, 
ma siedzibę Arispol sp. z o.o. 
Odwiedziny w niej zawdzię-
czam firmie Kolonia z Krako-
wa, topowemu kupcowi PSB 
w zakresie dystrybucji suchej 
zabudowy. Topowemu w skali 
kraju, nie tylko w Małopolsce. 
Najwięcej płyty gips-karton 
i wszelkich innych płyt oraz 
akcesoriów suchej zabudowy 
kupuje w Kolonii właśnie 
Arispol.
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słupy nośne. To jest możliwe, bo płyty są 
naprawdę doskonałej jakości. Na margi-
nesie: cięcie wzdłużne kątowe po krawędzi 
realizowane jest na specjalnej, sterowanej 
numerycznie obrabiarce (wyrzynarce).
– Bardzo drogiej?… – Bardzo. Ale do-
dam od razu, że w suchej zabudowie co 
najmniej równie ważne jak urządzenia 
i narzędzia są kwalifikacje ekip monta-
żowych. W naszym przypadku to też jest 
dobrze poukładane. Kolonia systema-
tycznie organizuje szkolenia, podczas 
których o suchej zabudowie mówią eks-
perci z firm, których wyroby kupujemy. 
W każdym uczestniczą aktywnie pracow-
nicy i współpracownicy Arispol.
I jeszcze jedna kwestia, niezwykle istotna 
dla jakości naszej pracy. Do każdego ko-
lejnego zadania podchodzimy z  założe-
niem, że to właśnie ta budowa jest naszą 
pierwszą, najważniejszą. Zero rutyny.

biZnes od kuchni
Zanim poświęcimy uwagę aspektom 
technicznym kilka zdań na temat zasad 
działania i  organizacji pracy Arispol. 
– Zatrudniamy 3 inżynierów i  3 oso-
by w  przygotowaniu produkcji. Mamy 
też kierownika prac w  Niemczech oraz 
drugiego w  Czechach i  na Słowacji. Jest 
przedstawiciel firmy w  Holandii. Moja 
żona zajmuje się nieruchomościami i ma 
asystentkę. Nasza córka, jako asystentka 
zajmuje się zagadnieniami prawnymi. 
I jeszcze ja – prezes zarządu – kończy wy-
liczanie Sławomir Charęża. – To jednak 
nie cały potencjał kadrowy Arispol. Stale, 
praktycznie biorąc od 25 lat współpracuje 
z nami 10 firm podwykonawczych, w tym 
5 w zakresie suchej zabudowy, zatrudnia-
jących w sumie około 100 osób. Z tym, że 
zdarzały się lata, gdy było to niemal 200 
osób. Te firmy mają siedziby w Małopol-
sce, także w Rzeszowie, Gdańsku. Trzeba 
też doliczyć 10 osób w Agencji Pracy Tym-
czasowej, prowadzonej przez Arispol.
Kredytów nie bierzemy, z zasady korzy-
stamy z własnych środków. Inna zasada 
– wszystkie narzędzia i elektronarzędzia 
stosowane na budowach prowadzonych 
przez Arispol są własnością naszej  
firmy, także te, którymi posługują się pod-
wykonawcy.

kilka suchych faktów  
na teMat suchej Zabudowy
Właściciel firmy z  Wrząsowic rysuje na 
kartce wykres oddający rozwój rynku 
suchej zabudowy w obiektach komercyj-

nych w Polsce i wyjaśnia: Od 2000 r., kie-
dy ruszyły u nas duże centra handlowe, 
aż do 2011 r. miał miejsce szybki wzrost. 
Od tej pory rynek się kurczy. Nastał czas 
renowacji suchej zabudowy. To oczy-
wiście nie to samo co nowe inwestycje. 
W  ciągu ostatnich 5 lat rynek skurczył 
się o połowę.
Suchej zabudowy w  wielkich obiektach 
komercyjnych nie da się porównać z  su-
chą zabudową w mieszkaniach i domach. 
W  galeriach handlowych najczęściej 
mamy ściany wysokie na 5–6 m, ale zda-
rzają się nawet na 8 m. Od 2000 r. sto-
sujemy w takich sytuacjach sufity tech-
niczne pomiędzy stropem zasadniczym, 
a stropem tzw. fałszywym, czyli sufitem 
podwieszanym. Ta konstrukcja umożli-
wia konserwację wentylacji, klimatyzacji, 
elektryki, monitoringu, tryskaczy monto-
wanych w oparciu o strop zasadniczy. Mój 
nieopatentowany pomysł polega na budo-
wie sufitu technicznego w oparciu o zim-
nowalcowane profile bocheńskie o grubo-
ści ścianki 2 mm.
Oczywiście, są też takie innowacje tech-
niczne, które trafiają równolegle na duże 
i małe place budowy. Przykład – o ile pa-
miętam od 2005 r. powszechnie korzysta 
się przy pracach z suchą zabudową z po-
miarów laserowych.
Rozwój rynku suchej zabudowy to także 
nowe materiały często stosowane zamien-
nie z płytą g-k. Jeszcze 10 lat temu niemal 
nikt nie montował przy suchej zabudo-
wie płyty OSB. Dziś używa się tego mate-
riału powszechnie.

lista klucZowych klientów
Na www.arispol.pl znajduję listę kluczo-
wych klientów firmy. Kilkanaście marek 
znanych milionom w  Polsce, w  Euro-
pie, na Świecie, m.in. Mango, Jatomi,  

Camaieu, Intersport, Beatrix, Hair Coif. 
Arispol pracuje dla nich w  M1, Car- 
refour, Géant, Auchan, Tesco, Plaza, 
Leclerc, ECE, Metropolie Praha, Olim-
pia, Optima, Avion, Eurovea, Aupark, 
Central, Breungerland. Miasta, w  któ-
rych powstały zdjęcia do zobaczenia 
aktualnie w galerii internetowej Arispol: 
Hannover, Jelenia Góra, Lublin, Łódź, 
Ostrava, Poznań, Rotterdam, Rzeszów, 
Toruń, Warszawa.
Sławomir Charęża podsumowuje – nasza 
główna specjalność to prace projektowe, 
adaptacyjne, remontowe „pod klucz” i ser-
wis w centrach handlowych i usługowych 
oraz w  innych projektach komercyjnych 
i  indywidualnych. A  współpracujemy 
z architektami polskimi, niemieckimi, cze-
skimi i holenderskimi. Sucha zabudowa to 
temat ponad granicami. Inne specjalizacje 
Arispol: fasady i  witryny, instalacje elek-
tryczne, niskoprądowe, wentylacyjne, kli-
matyzacyjne, wod-kan, montaż posadzek 
z  płytek, kamienia, parkietów, dywano-
wych, epoksydowych. Obok budownictwa 
także stolarstwo meblowe, neony, loga na 
budynkach i we wnętrzach.

Kolonia była w gronie firm, które w czerwcu 
1998 r. współtworzyły Grupę PSB. Dziś za-
trudnia 23 pracowników. Ponad 70% przy-
chodów firmy z  jej działalności handlowej 
zapewniają materiały budowlane zakupione 
poprzez centralę PSB.

Mirosław Ziach

Montaż suchej 
zabudowy –  
dociąganie śrub.

Prace szpachlarskie  
w biurowcu Shell 
Polska w Krakowie.

Ruszt sufitowy z profili zimnowal-
cowanych montowany przez ekipę 
Arispol w obiekcie w Poznaniu.
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NAJPEWNiEJSZE MOCOWANiA  
BRAM gARAŻOWyCH

Bardzo często bramy traktowane są jako 
element stolarki budowlanej i mocowane 
są w  skrajnych położeniach muru, czyli 
bardzo blisko krawędzi. Stąd zamocowa-
nie musi uwzględniać możliwość takie-
go montażu bez uszkodzenia krawędzi 
muru.
Podczas montażu musimy dostosować 
się do podłoża, z którego wykonany jest 
mur z otworem na bramę. Z reguły mamy 
tutaj do czynienia z  połączeniem kilku 
materiałów, materiał muru i  nadproża. 
Oczywiście można stosować różne za-
mocowania zależne od materiału, do któ-
rego się mocujemy, jednak lepszym roz-
wiązaniem jest stosowanie jednego typu 
łącznika, który sprawdzi się w  każdym 
z  materiałów który napotkamy. Szcze-
gólnie jest to istotne w  przypadku firm 
montażowych i  producentów dostar-
czających kompletne rozwiązania czyli 

Brama, zarówno garażowa jak i wjazdowa, stanowi ważny element zabezpieczenia budynku, 
a jednocześnie specyficzny element wizualny obiektu. Z jednej strony musi być solidna  
i bezpieczna, z drugiej strony ładna i estetyczna, komponując się z resztą elewacji lub ogro- 
dzenia. Z tych powodów elementy te, z uwagi na wielkość i pełnione funkcje, mają dużą wagę,  
dodatkowo przemieszczającą się w czasie eksploatacji powodując zmianę obciążenia na  
elementy mocujące je do podłoża.

brama z kompletnym osprzętem, w  tym 
zamocowania.
Jak widać zamocowanie w montażu sta-
nowi ważny element, który pozwala póź-
niej na pewną i niezawodną pracę bramy. 
Z jednej strony powinno dostosować się 
do różnych rodzajów podłoży, dodat-
kowo nie wprowadzając do niego zbyt 
dużych naprężeń aby nie uszkodzić kra-
wędzi. Z drugiej strony być pewne i prze-
nosić obciążenia zmieniające się podczas 
ruchu bramy.
W  ofercie RAWLPLUG mamy kilka ty-
pów zamocowań spełniających powyższe 
wymagania. Można wyróżnić tutaj mo-
cowania chemiczne, uniwersalne i trwałe 
w  eksploatacji, lub mocowania mecha-
niczne, szybkie i łatwe w montażu.
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wśród mocowań chemicznych wymie-
nić trzeba przede wszystkim uniwer-
salną żywicę r-KemII, która pozwala 
na montaż w  każdym podłożu jakie 
spotkamy. Można stosować ją zarówno 
w podłożach pełnych jak mury betonowe, 
ceramiczne, silikatowe, gazobetonowe, 
kamienne, jak również w podłożach po-
ryzowanych (otworowych), które w swo-
jej budowie posiadają komory powietrz-
ne. Przy użyciu żywicy R-KEMII możemy 
mocować zarówno pręty gwintowane jak 
i tuleje z gwintem wewnętrznym dowol-
nych średnic, co pozwala na dopasowanie 
się do sposobu montażu każdego elemen-
tu, zarówno przy pomocy pręta i nakrętki 
jak i śruby, np. śruby z łbem ozdobnym. 

Dodatkowo żywica pozwala na moco-
wanie do podłoża dowolnego elementu 
stalowego czyli przy jej pomocy możemy 
zainstalować elementy (takie jak zawia-
sy), które w  swojej budowie posiadają 
wypusty montażowe. 
Mocowanie przy użyciu żywicy R-KEMII 
jest bardzo trwałe, solidne i  niedemon-
towalne, użyte więc może być także do 
innych elementów zabezpieczających 
budynku.
Co bardzo ważne mocowania chemicz-
ne, ze względu na swój charakter, nie 
wprowadzają naprężeń montażowych 
do podłoża. Dlatego można przy ich po-
mocy wykonywać zamocowania bardzo 
blisko krawędzi elementu.

zamocowania mechaniczne, które 
można stosować w  każdym podłożu, 
czyli zarówno pełnym jak i z pustkami, 
to przede wszystkim rozprężne łączniki 
tworzywowo-metalowe. wymienić tu 
można przede wszystkim łącznik FF1. 
Łącznik ten przeznaczony jest do mo-
cowania przelotowego w  każdym typie 
podłoża czyli przy jego pomocy możemy 
dokonać montażu wstępnie ustawionego 
i  zablokowanego elementu, wykonując 
otwory w podłożu poprzez otwory mon-
tażowe w  elemencie, który mocujemy. 
Mamy do dyspozycji łączniki FF1 o śred-
nicy 8, 10 i  14 mm z  łbem podkładko-
wym na klucz lub z  łbem stożkowym. 

Montaż przy pomocy łączników FF1 jest 
bardzo szybki i pewny, w każdym ze spo-
tykanych podłoży.
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Chcesz dowiedzieć się więcej  
o zamocowaniach  

rawlplug?

odwiedź  
stronę dystrybutora!

PArtner rAdzI

Innym typem łącznika tworzywowo-
-metalowego w  ofercie rAwLPLug 
jest uniwersalny kołek 4ALL. Łącznik 
ten przeznaczony jest do stosowania 
w  dowolnym podłożu, jednak przy niż-
szych obciążeniach. Zaletą jego jest to, 
że może być użyty z  dowolnym wkrę-
tem rozporowym. Kołki produkowane 
są w zakresie od Ø5 do Ø14 mm i śred-
nicę należy dobrać do średnicy wkręta. 
Można również zastosować kompletny 
łącznik 4ALL z  koszulką i  wkrętem, co 
znacznie ułatwia pracę.

Innym typem łącznika mechanicz-
nego, jednak przeznaczonymi tylko 
do materiałów pełnych, są łączniki 
wkręcane. W  ofercie RAWLPLUG ten 
typ łącznika reprezentowany jest przez 
wkręt do betonu R-LX. Montaż łącznika 
tego typu odbywa się poprzez wkręcenie 
go bezpośrednio do otworu wywierco-
nego w  podłożu. Łącznik ten nie po-

www.koelnerpolska.pl

siada elementów rozprężnych (gwintuje 
sobie otwór podczas wkręcania), dlate-
go podobnie jak łączniki chemiczne nie 
wprowadza naprężeń montażowych do 
podłoża. Można go więc stosować bar-
dzo blisko krawędzi materiału. R-LX 
przeznaczony jest również do montażu 
przelotowego, czyli możemy mocować 
element wstępnie ustawiony.
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ryneK budowLAny

ZMiany w dobryM kierunku
Zmiany rozpoczęły się w styczniu 2014 
roku, gdy w życie wszedł pierwszy etap 
przepisów dotyczących izolacyjności 
cieplnej nowo budowanych budynków. 
W  rozporządzeniu znalazły się m.in. za-
pisy dotyczące tego, jakie maksymalne 
wskaźniki zapotrzebowania na energię 
pierwotną mogą mieć budynki, które 
będą realizowane po 2014 roku. Etapy 
dochodzenia do tego standardu w  przy-
padku budownictwa jednorodzinnego 
zaplanowane zostały następująco: za-
potrzebowanie na energię pierwotną 
– od 2014 roku było to maksymalnie 
120  kWh/(m²/rok), od 2017 roku maksy-
malnie 95 kWh/(m²/rok), a od 2021 roku 
70 kWh/(m²/rok). Aby osiągnąć powyż-
sze wskaźniki niezbędne jest m.in. zwięk-
szenie grubości izolacji. 
Do 1 stycznia 2014 roku minimalna 
grubość izolacji ścian zewnętrznych 
wynosiła 10 cm, a dachu 15 cm. Nowe 
warunki techniczne od 2017 roku wy-
znaczają minimalną grubość ocieplenia 

Nowe warunki techniczne
= nowe szanse na oszczędności

ścian zewnętrznych na poziomie ok. 
14  cm, natomiast w  przypadku dachu 
minimum 20 cm. Docelowo, od 2021 
roku izolacja ścian w nowo powstających 
budynkach będzie wynosić od 15 cm, 
a  dachu od 25  cm. Warto jednak spoj-
rzeć na te zmiany jako na ukłon w stronę 
prywatnych inwestorów, a nie jako kolej-
ne obostrzenia w przepisach. Co prawda 
grubsza izolacja to dodatkowy koszt, to 
jednak koszty eksploatacji zmniejszają 
się znacząco, co pozwala między innymi 
na pokrycie tej dodatkowej inwestycji. 

MiniMalne nie ZnacZy optyMalne
Oszczędności mogą być jednak jeszcze 
większe, jeśli nie ograniczymy się do mi-
nimum i zastosujemy optymalną grubość 
ocieplenia. Warto pamiętać, że dom bu-
duje się na lata, a minimalne wymagane 
przez ustawę grubości izolacji to tylko 
punkt wyjścia. – Od lat doradzamy inwe-
storom indywidualnym jak wybrać naj-
bardziej optymalną izolację, powołując 
się na tzw. Standard ROCKWOOL. Wy-

znacza on najbardziej uzasadnioną pod 
względem rachunku ekonomicznego gru-
bość ocieplenia, która pozwoli na możliwie 
najwyższe oszczędności na kosztach ogrze-
wania w  przyszłości. W  ROCKWOOL 
mamy zasadę, że warto ocieplać powyżej 
wymaganego minimum, ale nigdy powy-
żej poziomu opłacalności – radzi Piotr  
Pawlak, ekspert firmy ROCKWOOL  
Polska.
Zgodnie ze standardem ROCKWOOL 
grubość optymalnego ocieplenia w kom-
pletnych systemach rozwiązań ze skalnej 
wełny powinna osiągać wartość 25 cm 
dla ścian zewnętrznych oraz 35 cm dla 
poddaszy. 
Nowe minimalne grubości ocieplenia nie 
będą dotyczyły tych inwestorów, którzy 
otrzymali pozwolenie na budowę przed 
1 stycznia 2017 roku. Jako, że prawo nie 
działa wstecz, pozwolenie wydane przez 
starostę powiatowego przed tą datą mają 
pełną moc prawną i  dopuszczają budo-
wanie na starych zasadach. Warto jednak 
zadać sobie pytanie – czy zastosowanie 
się już teraz do nowych wytycznych, 
a nawet do optymalnego standardu, nie 
okaże się bardziej korzystne ekonomicz-
nie? W  końcu dom budujemy na lata, 
a koszty z nim związane to nie tylko bu-
dowa, ale także eksploatacja.

www.rockwool.pl

W styczniu 2017 roku wejdzie w życie drugi etap zmian roz-
pisanych w Nowych warunkach technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zmiana wymagań 
dotyczących izolacji obiektów ma prowadzić do systematycz-
nej poprawy efektywności energetycznej budynków – aż do 
2021 roku. Zmiany podyktowane są oszczędnościami na kosz-
tach eksploatacji dla właścicieli i użytkowników budynków.
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Drzwi zewnętrzne to wizytówka każdego domu, dlatego warto zastanowić się, co mówią 
one o jego mieszkańcach. Oryginalne drzwi aluminiowe CREO z obustronnym panelem 
nakładkowym marki WIŚNIOWSKI już od progu przekonują każdego, że musiała wybrać 
je osoba z polotem i wyobraźnią. 

Wszystkie drzwi zewnętrzne z  kolekcji 
CREO łączy najwyższa jakość wykonania 
i  wysokie parametry techniczne, lecz na 
tym podobieństwa kończą się, ustępując 
miejsca różnorodności. Z CREO nie ma 
miejsca na nudę. Ponad 30 wzorów drzwi 
dostępnych w bogatej palecie barw, dzię-
ki technice okleinowania i  malowania 
kolorami strukturalnymi, dopełnia rów-
nie szeroki wybór klamek i  uchwytów 
do drzwi. To także możliwość wykonania 
drzwi jednoskrzydłowych z  dodatkowy-
mi doświetlami lub naświetlem, dzięki 
czemu wykorzystujemy światło dzienne 
już od wejścia do domu. Naświetla na-
dają również drzwiom reprezentacyjne-
go charakteru od zewnątrz. Przeszklenia 
w skrzydle drzwi CREO i wokół nich do-

wejścIe doBRze wycReowane

stępne są w wersji szyb refleksyjnych, ma-
towych, ornamentowych i piaskowanych, 
dzięki czemu możemy dopasować mo-
del do swoich indywidualnych potrzeb. 
Ale CREO to również unikalna możli-
wość zaprojektowania własnego modelu 
drzwi – wzór 300. Pozwala to na niemal 
nieograniczone kombinacje stylistyczne, 
przez co wybór właśnie tych drzwi daje 
pewność, że wejście do naszego domu 
jest wyjątkowe. Kolekcja utrzymana jest 
w  nowoczesnej stylistyce, lecz na tyle 
uniwersalna, aby z  łatwością dopasować 
wygląd drzwi do dowolnej elewacji czy 
np. swojej bramy garażowej. Stosując po-
ziome frezowania (dostępne w modelach 
drzwi CREO – wzory od 311 do 326) 
możemy idealnie dopasować drzwi do 

przetłoczeń na bramach garażowych oraz 
ogrodzeniach z  kolekcji WIŚNIOWSKI 
Home Inclusive tworząc spójną całość.
Wybierając drzwi zewnętrzne, należy 
jednak pamiętać o izolacyjności cieplnej. 
Im mniejszy współczynnik przenikania 
ciepła U, tym lepiej. Najlepiej izolowane 
drzwi mają przenikalność cieplną miesz-
czącą się w  granicach 0,7–0,8 W/(m2K). 
Takie kryteria spełniają drzwi zewnętrz-
ne z  kolekcji CREO (Ud od 0,8 W/m2K  
dla drzwi referencyjnych o  wymiarach 
1400 x 2500 mm z panelem pełnym). A to 
zasługa w  dużej mierze dzięki panelowi 
izolowanemu obustronnie nakładkowemu 
o grubości 77 mm, wysokiej jakości profi-
lom aluminiowym z przegrodą termiczną 
oraz zastosowanemu systemowi uszczel-
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www.wisniowski.pl

nień. Dodatkowo zastosowany próg 
z przegrodą termiczną i profilem podpro-
gowym o wys. 30 mm, które w przypadku 
drzwi CREO są w  standardzie, pozwala 
na wyeliminowanie miejsc przemarzania 
w  najbardziej  newralgicznych  punktach 
– czyli w tym przypadku na styku progu 
z posadzką. Potwierdzają to badania, we-
dług których produkt ten uzyskał 3 – naj-
wyższą klasę odporności na warunki kli-
matyczne wg normy PN-EN 12219:2001. 
Badania dla klimatów E i D. 
Drzwi CREO zostały poddane badaniom 
antywłamaniowym w klasie RC2 i RC3. 
Oferują one poza ciekawym wyglądem 
i  wysoką izolacyjnością cieplną, także 
najwyższy poziom ochrony. Trzypunk-
towy zamek, bolce przeciwwyważenio-
we, szyby bezpieczne i liczne dodatkowe 

wzmocnienia stanowią solidną zaporę 
dla włamywaczy. W  ofercie dostęp-
nych jest także wiele rozwiązań drzwi 
zewnętrznych z  różnymi czytnikami 
dostępu, które są nie tylko nowoczes-
ne, ale także gwarantują zabezpieczenie 
domu przed niepożądanymi gośćmi. 
Najnowszej generacji systemy kontroli 
dostępu, zintegrowane z  zamkiem elek-
trycznym czy zaawansowane systemy 
video-kontroli, świetnie sprawdzają się 
zarówno dla domów jedno- i  wieloro-
dzinnych. Jako jedna z  nielicznych serii 
dostępnych na polskim rynku, kolekcja 
CREO w  równym stopniu spełnia więc 
wszystkie wymagania stawiane drzwiom 
zewnętrznym: najwyższy poziom bezpie-
czeństwa, energooszczędność oraz atrak-
cyjne wzornictwo. Produkt objęty jest 
5-letnią gwarancją producenta.

drZwi do doMu – jakie wybrać?
Wybór drzwi wejściowych to ważny moment w budowie każdego domu. Ich wygląd  
i styl nadaje charakter całemu frontowi budynku, ale nie to jedynie powinno decydo-
wać przy podejmowaniu decyzji. Optymalne rozwiązanie to drzwi łączące doskonałe 
parametry cieplne, ochronę przed hałasem oraz przed włamaniem z funkcjonalnością  
i estetyką. Zwróćmy przede wszystkim uwagę na współczynnik przenikania ciepła, który 
jest ważnym parametrem w budownictwie energooszczędnym, pozwalającym na lepszą  
gospodarkę energetyczną całego budynku. Im jest on niższy, tym mniejsze są straty  
ciepła. Równie istotna jest ochrona przed hałasem, wyrażana współczynnikiem Rw  
w decybelach. Im współczynnik jest wyższy, tym mniej hałasu dochodzi z zewnątrz. Drzwi 
powinny również stanowić najlepszą antywłamaniową tarczę do domu. O klasie drzwi 
antywłamaniowych decyduje jakość ich konstrukcji, zamków i okuć. Jeżeli wybieramy 
drzwi z przeszkleniem, szyba również powinna posiadać wysoką odporność na włamanie. 
Aby z tej ochrony móc się cieszyć dłużej, zwróćmy uwagę, czy producent drzwi oferuje 
wieloletnią gwarancję. 
Pamiętajmy też, że kupując u jednego producenta całą stolarkę, łatwiej dopasujemy jej  
elementy pod kątem kolorystycznym i wzorniczym do elewacji domu.

alina keMpny,  
menedżer produktu stolarka 
stalowa i aluminiowa
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ROCKFON Fusion® to de-
signerski sufit opracowany 
z myślą o połączeniu estetyki 
z funkcjonalnością.

Sufit roCKFon Fusion® charaktery-
zuje się minimalistycznym i jednocześ-
nie dynamicznym stylem dzięki zasto-
sowaniu aluminiowego profilu, który 
podkreśla kierunek i  daje efekt prze-
cięcia czystej, białej powierzchni sufitu.

DOSKONAŁA FUZJA FORMY 
I FUNKCJONALNOŚCI  
CZYNI PROJEKT ZWYCIĘSKIM

fuZja stylu i koMfortu
ROCKFON Fusion® występuje w dwóch 
wariantach powierzchni – ROCKFON® 
Sonar® i  ROCKFON Blanka®. Wybiera-
jąc ROCKFON Blanka Fusion o  ultra-
matowej, gładkiej oraz idealnie białej 
powierzchni, architekt ma teraz możli-
wość w  pełni zastosować najjaśniejszy 
z  odcieni, łącząc go z  supernowoczes-
nym dekorem sufitowym. Rozwiązanie 
nadaje się do zastosowania w  różnych 
pomieszczeniach, zarówno tych mniej-
szych, jak i  w  dużych salach konferen-
cyjnych, zapewniając nowoczesny design 
oraz świetną akustykę wnętrza.

nowy wyMiar Światła
ROCKFON Fusion® w  wariancie z  pły-
tą ROCKFON Blanka® zapewnia nowy 
wymiar światła w  pomieszczeniu. Aku-
styczna płyta sufitowa ROCKFON  
Blanka® o  idealnie białej powierzchni 

była jak najmniejsza, co w konsekwencji 
oznacza niższe koszty. Co więcej, po-
wierzchnia płyt sufitowych ROCKFON 
Blanka® nie jest kierunkowa, co prze-
kłada się na krótszy czas montażu oraz 
mniejszą ilość odpadów.

www.rockfon.pl 

3. Kątownik przyścienny 
standardowy/aluminiowy 4. Element dystansowy

1. Profil główny górny
2. Profil główny dolny 
(wystający/lekko ukryty)

7. Sprężyna przyścienna 8. Łącznik kątowy

5. Klips DLC 6. Wieszak podwójny

rysunek poglądowy

(wartość L: +94) charakteryzuje się wy-
sokim współczynnikiem odbicia, jak 
i rozproszenia światła.
Dzięki temu płyta ROCKFON Blanka® 
zapewnia równomierne rozprowadze-
nie światła dziennego w  pomieszczeniu 
ograniczając potrzebę korzystania ze 
światła sztucznego oraz tworząc tym sa-
mym lepszą przestrzeń do pracy: światło 
dzienne dociera dalej do pomieszczenia, 
co jest szczególnie istotne w  przypadku 
otwartych, szerokich przestrzeni.

nowocZesna technologia
Nowa, ulepszona technologia produkcji 
czyni z ROCKFON Fusion® rozwiązanie 
nie tylko bardziej ekonomiczne, ale też 
o  wiele prostsze w  montażu. Konstruk-
cja sufitu została tak zoptymalizowana, 
aby liczba elementów do zamontowania 

eleMenty systeMu
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PCI PecilasticÒ U  to cienka 
(3,2 mm) wielowarstwowa 
mata izolacyjna, spełniająca 
jednocześnie wiele funkcji 
w  systemach okładzin płyt-
kowych na posadzkach. Jej 
podstawowym zadaniem 
jest izolacja przed wodą 
opadową na balkonach lub 
tarasach oraz przed wodą 
użytkową w łazienkach i umywalniach. 
W  tym celu mata wyposażona jest 
w szczelną warstwę folii polietylenowej. 
Pod tą folią znajduje się układ kanali-
ków powietrznych pozwalających na 
transport pary lub wilgoci, przenika-
jących od strony podłoża. Zewnętrzne 
warstwy PCI PecilasticÒ U to włókniny 
zapewniające jej doskonałą przyczep-
ność do cementowych zapraw klejo-
wych do płytek. Dzięki nim matę moż-
na przyklejać do podłoża na typowym 
elastycznym kleju do płytek, a  także, 

kową od „pracującego” pod-
łoża. Przy zastosowaniu PCI 
PecilasticÒ U nie ma obowiązku 
uprzedniego wygrzewania ja-
strychów z ogrzewaniem pod-
łogowym. Dodatkowym „bo-
nusem” dla użytkownika jest 
izolacyjność przed dźwiękami  
uderzeniowymi (np. hałasem 
kroków) na poziomie 8 dB.

PCI PecilasticÒ U  to produkt nowo-
czesny, wyznaczający nowe standardy 
w  dziedzinie uszczelnień podpłyt-
kowych, a  jednocześnie sprawdzony 
z powodzeniem w ciągu ostatnich 5 lat 
na licznych tarasach, balkonach i w ła-
zienkach w wielu krajach europejskich, 
także w  Polsce. Ostatnio pojawiła się 
na naszym rynku jego kolejna gene- 
racja – jeszcze lżejsza i  łatwiejsza 
w układaniu.

www.pci-polska.pl

PCI PECILASTIC® U  
– jedna mata – wiele korzyści!

bezpośrednio na macie, podobnym kle-
jem mocować wszelkiego typu i rozmiaru 
okładziny płytkowe: ceramiczne, kamien-
ne i szklane.
PCI PecilasticÒ U doskonale nadaje się 
do wykonywania okładzin na tzw. pod-
łożach trudnych, tzn. wykonanych z róż-
nych materiałów (np. jastrych cemento-
wy, stare okładziny płytkowe, płyta OSB) 
czy też niedostatecznie wysezonowa-
nych lub posiadających rysy skurczowe 
podłożach mineralnych. Mata doskona-
le oddylatowuje bowiem okładzinę płyt-

Już wkrótce na rynku pojawi się nowa 
linia wkrętaków Pro Comfort marki 
IRWIN®. Wkrętaki IRWIN® zostały 
zaprojektowane z myślą o wygodzie, 
wytrzymałości i bezpieczeństwie. Rę-
kojeść wykonana z podwójnego two-
rzywa zapewnia ergonomiczny chwyt 
i zwiększa komfort podczas nawet naj-
bardziej wymagających zadań. Część 
robocza ze stali chromowo-wanado-
wej zabezpieczona jest przed korozją  
i gwarantuje długą żywotność w czasie 

użytkowania. Końcówka grota pokryta 
jest dodatkowo czarnym fosforanem, co 
bezpośrednio wpływa na wytrzymałość  
i precyzję. Każdy z wkrętaków posiada 
otwór w uchwycie, służący do zawie-
szenia narzędzia przy stanowisku pracy. 
Wybrane rozmiary wkrętaków, przezna-
czonych do bardziej wymagających za-
dań, posiadają specjalny zabierak, który 
pozwala na mocniejsze dokręcanie śru-
by przy użyciu klucza sześciokątnego.  
W ofercie oprócz standardowych wkrę-

taków znajdują się także z izolacją VDE 
dedykowane dla elektryków – przezna-
czone do prac przy instalacjach elek-
trycznych do 1000V. 
Oferta nowych wkrętaków Pro Comfort 
marki IRWIN® posiada ponad 50 po-
jedynczych wkrętaków oraz 4 zestawy 
zawierające najbardziej popularne roz-
miary. Na szczególną uwagę zasługuje 
niewielkich rozmiarów narzędzie, które 
pozwala na namagnesowanie lub roz-
magnesowanie grota wkrętaka. 

NOWA LINIA WKRĘTAKóW PRO COMFORT 
marki IRWIN®

www.irwin.pl
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alpol
º Klej do gresu elastyczny AK 511 
PLuS (tuz) – występujący w klasie C2TE, 
służy do przyklejania różnego rodzaju 
płytek gresowych, wielkowymiarowych, 
płytek glazurowanych, terakotowych, 
cementowych, kamiennych (poza mar- 
murowymi), kamionkowych, klinkiero- 
wych i  innych o  niskiej nasiąkliwości.  
Zalecany jest do stosowania na podło- 
żach standardowych (nieodkształcal-
nych), jak również krytycznych (pod-
grzewanych, na tarasach i balkonach itp.). 
Może być stosowany na tynki (cemento-
we, cementowo-wapienne, gipsowe), be-
tony, posadzki cementowe, kamienne, la-
strykowe, anhydrytowe i asfaltowe, mury 
z cegieł i pustaków ceramicznych, silika-
towych i  bloczków z  betonu komórko-
wego, ale znakomicie nadaje się również 
na podłoża z płyt gipsowo-kartonowych 

redakcja „głosu PSb” po raz trzynasty zwróciła się do dostawców grupy PSb z prośbą 
o  wytypowanie spośród wyrobów/systemów oferowanych przez danego producenta ta-
kich, które w reprezentowanych branżach materiałów budowlanych noszą cechę nowości. 
Producentami tych wyrobów są najczęściej czołowe firmy w  poszczególnych branżach, 
które gościły w „głosie PSb” w 2016 r. na ankietę odpowiedziały 44 firmy, które zaprezen-
towały 74 wyroby i systemy (rok temu 67). zaklasyfikowaliśmy je w 10 działach.

Podobnie jak w  poprzednich latach, 
wyłoniliśmy produkty – nowości, które 
producenci materiałów budowlanych 
wprowadzili na rynek w  danym roku. 
Mamy nadzieję, że przedstawione wy-
roby pobudzą zainteresowanie nimi 
i  sprowokują do sięgnięcia do pełnej 
informacji, które można znaleźć na kar-
tach technicznych i ulotkach producen-
tów, na witrynach internetowych, czy też 
w „Głosie PSB”.
Prosiliśmy także w  specjalnym liście do 
producentów o  informacje o  zaletach 
zgłoszonych wyrobów/systemów oraz 
o  zasadach ich stosowania. W  ocenie 
firm, w  wielu przypadkach zgłoszone 
wyroby noszą zarówno cechy nowości 
technologicznych, jak i użytkowych.

o  co pytaliśmy w ankiecie producentów grupy PSb:
� Czy w 2016 r. wprowadziliście na rynek budowlany w Polsce wyrób-system/wy-

roby-systemy, który/które w branży reprezentowanej przez Waszą firmę nosi/
noszą cechy nowości? q tak q nie 

� Jeśli tak, jaki to wyrób-system? 
 – nazwa handlowa, grupa asortymentowa ...........................................................
� Jakiego rodzaju jest ta nowość: 
 – przede wszystkim technologiczna (t) q tak q nie 
 – przede wszystkim użytkowa (u) q tak q nie
� Co się głównie poprawiło:
 – możliwości zastosowania wyrobu (z) q tak q nie
 – czy jego własności estetyczne (w) q tak q nie

        Odpowiedzi na ankietę

oraz na warstwy hydroizolacji z  folii  
Alpol AH 751 (stosowanej w  pomiesz-
czeniach mokrych lub narażonych na 
zawilgocenie) oraz zapraw uszczelnia-
jących Alpol AH 752 (stosowanych na 
tarasach i  balkonach). W  przypadku 

stosowania kleju do przyklejania okła-
dzin kamiennych należy każdorazowo 
wykonać próbę na przebarwienia. Do 
stosowania wewnątrz i  na zewnątrz bu-
dynków. 

º beton Ab b25 Plus (tz) to sucha fa-
brycznie przygotowana mieszanka be-
tonowa dostępna w niewielkich poręcz-
nych 25-kilogramowych opakowaniach. 
Przeznaczona jest do wykonywania oraz 
napraw elementów betonowych, osadza-
nia słupków ogrodzeniowych, ale może 
być stosowana również do wykonywania 
podkładów posadzkowych, warstw doci-
skowych, profilowania spadków (jako ja-
strych zespolony – min. grubość 25 mm, 
na warstwie odcinającej – min. grubość 
40 mm, na warstwie termoizolacji – min. 
45 mm). Przygotowanie do użycia polega 
na wymieszaniu zawartości opakowania 

NOWOŚCi BUDOWLANE 2016 ROKU 
w ofercie dostawców Grupy PSB
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� Opakowanie foliowe trwałe i  no-
woczesne to  mniej zabrudzeń, brak 
uszkodzeń  w  transporcie  i  ochrona 
przed zawilgoceniem.

º Fuga epoksydowa (tuzw) to przede 
wszystkim nowa, lepsza receptura, bar-
dziej przyjazna wykonawcy:
� Super gładka spoina już od 1 mm – 

jedyna na rynku fuga epoksydowa, 
która pozwala na uzyskanie bardzo 
cienkiej, wręcz niewidocznej spoiny 
o szerokości nawet 1 mm.

� 12 trwałych kolorów odpornych na 
brud, soki, kwasy i  tłuszcze. Dzięki 
specjalnym pigmentom są odporne 
także na uszkodzenia mechaniczne, 
blaknięcie i  działanie agresywnych 
środków czyszczących. Dzięki zasto-
sowaniu jonów srebra fuga ma także 
pełną ochronę przed grzybami.

� Nowa, lepsza receptura ułatwiająca 
aplikację, mycie i  profilowanie. Fugę 
można zmywać i  profilować zwykłą 
gąbką celulozową i czystą wodą. 

� Idealny efekt końcowy – fuga po zwią-
zaniu jest doskonale gładka i  bardzo 
efektowna. Ułatwia to utrzymanie 
w czystości. 

� Dzielona konfekcja – jako jedyna 
na rynku ma dzielone opakowanie. 
W wiaderku są dwa składniki, a każdy 
jest spakowany osobno, w pojemności 
odpowiadającej zalecanym propor- 
cjom mieszania. 

z zalecaną ilością czystej chłodnej wody 
ręcznie lub mechanicznie (w betoniarce, 
mieszarce przepływowej, a  nawet mik-
sokrecie). Produkt charakteryzuje się 
przyczepnością do podłoża ≥0,8 MPa. 
Jego wytrzymałość na ściskanie spraw-
dzana zgodnie normą PN-EN 206:2013 
klasyfikuje go jako beton klasy C20/25. 
Wyrób przeznaczony jest do stosowania 
wewnątrz i na zewnątrz budynków. 

atlas
º geoflex klej wysokoelastyczny 
C2te (tuz). W kleju Geoflex zastosowa-
no innowacyjną technologię dzięki cze-
mu klej posiada wyjątkowe właściwości:
� Na najbardziej wymagające podłoża 

w tym ogrzewanie podłogowe, balko-
ny, tarasy, OSB.

� Dwa zakresy wody zarobowej pozwa-
lają uzyskać dwie konsystencje – gwa-
rantującą brak spływu do pracy na po-
wierzchni pionowej oraz rozpływną 
na powierzchnie poziome.

� Spoinowanie możliwe jest już po 12h! 
� Bardzo dobry rozpływ pod płytką – 

już przy niewielkim użyciu siły. Klej 
jest stabilny i nie powoduje zapadania 
się nawet dużej płytki.

� Brak spływu okładziny nawet przy du-
żych formatach. 

� 3 w  1– koniec ze wstępnym szpach-
lowaniem nierówności. Można bez-
piecznie kleić od razu wyrównując 
podłoże.

� Możliwość pracy nawet w  35oC – za-
pewnia pełne wiązanie zaprawy nawet 
w wysokich temperaturach i na 
nagrzanych powierzchniach.

� Nadaje się do przyklejania ma-
łych, średnich i  dużych forma-
tów.

cekol
º F-16 Finisz bezpyłowa gładź 
szpachlowa (tuz) gotowa do użycia. Jest 
to produkt do ostatecznego przygoto-
wania powierzchni ścian i sufitów przed 
malowaniem. Gładź można nakładać 
ręcznie lub maszynowo, a po wyschnię-
ciu można malować wszystkimi rodza-
jami farb. Praca z  bezpyłową gładzią 
szpachlową jest bardzo szybka i sprawna, 
powierzchnia nie wymaga gruntowania, 
a gładź jest gotowa do pracy po otworze-
niu. Metoda zacierania na mokro ograni-
cza kurz i bałagan podczas prac remon-
towych, można bez szlifowania uzyskać 
gładką powierzchnię. Wspomniana 
gładź jest materiałem o optymalnej twar-
dości. Można ją zacierać na mokro, ale 
również stosować klasyczne techniki ob-
róbki przez szlifowanie. Bezpyłowa gładź 
szpachlowa Cekol F-15 Finisz, to wyjąt-
kowy produkt, powierzchnia ścian do 
pomalowania gotowa jest w ciągu jedne-
go dnia. Nie trzeba gruntować, produkt 
jest gotowy do użycia. 

CEKOL F-16 Finisz to: 
� remont bez pyłu i kurzu, szybko i czy-

sto,
� gładka i równa powierzchnia bez szli-

fowania,
� optymalne parametry robocze i  wy-

trzymałościowe,
� bezpyłowa gładź, do obróbki na mo-

kro oraz metodą klasyczną,
� do nakładania ręcznego i maszynowe-

go,
� grubość warstwy do 3 mm,
� zużycie 1,5 kg/m²/mm.

den braVen
º Akryl natychmiast malowalny 
(tuz) to pierwszy na rynku produkt, któ-
ry wystarczy nałożyć, pomalować i  go-
towe. Nie trzeba już odczekiwać dnia, 
kilku godzin, a  nawet kilku minut, by 
przystąpić do dalszych prac malarskich. 
Akryl Natychmiast Malowalny, w  prze-
ciwieństwie od innych preparatów tego 
typu, jest od razu po aplikacji gotowy do 
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malowania tzw. metodą „mokre na 
mokre” bez ryzyka powstania rys 
skurczowych, spękań i  odbarwień 
w  powłoce farby. Innowacyjny 
akryl stworzony został w technolo-
gii Unique Compatibility Additives, 
która zapewnia doskonałą kom-
patybilność pomiędzy uszczelnia-
czem a farbą. Stworzona przy jego 
pomocy trwale elastyczna fuga jest 
biała i daje się łatwo malować przy 
pomocy różnych rodzajów farb – 
hybrydowych, wodnych i  akrylo-
wych. Dzięki temu prace malarskie 
przebiegają sprawnie, a  uzyskany 
efekt to gładkie ściany o jednolitym 
kolorze. 

iZoleX
º Izostar klej do styropianu XPS + 
ePS (uz) to profesjonalny jednokompo-
nentowy klej poliuretanowy przeznaczo-
na do klejenia płyt styropianowych przy 
ocieplaniu ścian zewnętrznych i  funda-
mentów nowych budynków, jak i  pod-
dawanych termorenowacji, nawet w tem-
peraturach ujemnych. Dzięki bardzo 
dobrym właściwościom klejącym do po-
włok bitumicznych pozwala w  krótkim 
czasie wykonać izolacje fundamentów, 
służy również do klejenia: parapetów, pa-
neli ściennych, styropianowej sztukaterii 
i listew ozdobnych oraz kasetonów, obró-
bek blacharskich, blachodachówek i da-
chówek. Charakteryzuje się doskonałą 
przyczepnością do większości mate-
riałów stosowanych w  budownictwie, 
dzięki czemu jego zakres zastosowań jest 
bardzo szeroki. Łączy się ze: spienionym 
polistyrenem-EPS, ekstrudowanym poli-
styrenem-XPS, płytami poliuretanowy-
mi PUR i PIR, płytami i profilami: kar-
tonowymi, drewnianymi i  wykonanymi 
z korka oraz betonem i betonem komór-
kowym, metalem, kamieniem, ceramiką, 
bloczkami silikatowymi i keramzytowy-

mi jak również z PVC, powłokami bitu-
micznymi i  różnymi rodzajami tynków 
i pokryć dachowych. 

selena
º tytan 60 sekund (tuzw) 
– profesjonalny jednokompo-
nentowy klej poliuretanowy 
uniwersalnego zastosowania, 
przeznaczony do klejenia płyt 
gipsowo-kartonowych i  OSB 
do ścian i  podłóg, klejenia 
styropianu EPS i  XPS oraz 
wełny mineralnej, murowania 
ścianek działowych i obudów 
z bloczków ceramicznych, si-
likatowych gazobetonowych, 
przyklejania kasetonów, li-
stew przypodłogowych, pa-
rapetów, schodów itp. Klej 
jest bardzo wygodny w nakła-
daniu, a dzięki jego użyciu, montaż jest 
dużo łatwiejszy.
Zastosowanie kleju znacznie przyspiesza 
wykonanie prac: 
� łatwy i wygodny w nakładaniu,
� szybki chwyt początkowy (już po 60 

sekundach),
� niski przyrost zapewniający stabilność 

klejonych elementów, 
� zastosowanie w  szerokim zakresie 

temperatur. 
Szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund 
wykazuje doskonałą przyczepność do 
typowych materiałów konstrukcyjnych.

º evomer – linia produktów poli-
merowo-bitumicznych do renowacji 
i  izolacji dachów/fundamentów (uz) – 
w skład której wchodzą: Evomer Szybki 
Grunt, Evomer Szybka Powłoka, Evomer 
Masa Szpachlowa.
� Evomer Szybki Grunt służy do: grun-
towania podłoży mineralnych, z  drew-
na, pokryć bitumicznych i  metalowych; 
przygotowania podłoża pod papy, masy 
bitumiczne; gruntowania pod papy fun-
damentowe oraz masy hydroizolacyjne.
Zalety: szybkoschnący i  odporny na 
deszcz – już po 20 minutach; zwiększa 
przyczepność do podłoża; wysokowydaj-
ny, bezpieczny dla styropianu.
� Evomer Masa Szpachlowa służy do 
szpachlowania ubytków i  pęknięć oraz 
miejscowych napraw i  uszczelnień. Za-
lety: szybkoschnąca i odporna na deszcz 
już po 2 godzinach; podwyższona odpor-
ność UV; tworzy trwałe i plastyczne wy-
pełnienie; bezpieczna dla styropianu.

� Evomer Szybka Powłoka służy do: re-
nowacji i  konserwacji pokryć bitu-
micznych; wykonywania bezszwowych 
membran dachów płaskich; powłok 
wodoszczelnych i  zabezpieczenia przed 
wilgocią. Zalety: szybkoschnąca – schnie 
nawet w 30 minut; odporna na deszcz już 
po 120 minutach; ma podwyższoną od-
porność UV – do 5 lat; tworzy elastyczną 
powłokę.

sika
º Sikacryl®-620 Fire – uszczelniacz 
ogniochronny do spoin liniowych 
i  przejść (tz). Jest ogniochron-
nym, jednoskładnikowym, pęcz-
niejącym uszczelniaczem na ba-
zie wodorozcieńczalnej dyspersji 
akrylowej. Sikacryl®-620 Fire prze-
znaczony jest do uszczelniania og-
niochronnych połączeń i  przejść 
o  porowatych i  nieporowatych 
podłożach. 
Zalety:
� odporność ogniowa do 5 go-

dzin zgodnie z PN-EN 1366-4,
� odporność ogniowa do 2 go-

dzin zgodnie z PN-EN 1366-3,
� dobra obrabialność, 
� dobra przyczepność do wielu 

różnych podłoży,
� na bazie materiałów wodorozcieńczal-

nych, 
� możliwość pokrywania powłokami.
Barwa: biały, szary.

º Sikasil®-670 Fire – uszczelniacz 
ogniochronny do szczelin dylatacyj-
nych i połączeń (tz). Jest ogniochron-
nym, jednoskładnikowym, wiążącym 
pod wpływem wilgoci z powietrza mate-
riałem uszczelniającym o niskim module 
elastyczności. SikaSil®-670 Fire przezna-
czony jest do uszczelniania ochronnych 
szczelin dylatacyjnych i połączeń o poro-
watych i nieporowatych podłożach. 



www.glospsb.com.pl 25GŁOS PSB nr 6/2016www.glospsb.com.pl 25

nowości budowlane dostawców psb

GŁOS PSB nr 6/2016

cią mechaniczną na krawędziach ciętych. 
Dużą zaletą Nida Max jest fakt, że jest 
produktem odpornym na brudne narzę-
dzia. Nawet w sytuacji, w której wykonaw-
ca nie oczyści pacy lub wiadra, jesteśmy 
w stanie zagwarantować stabilny czas wią-
zania na poziomie 65 minut. Jest to ważny 
wyróżnik tego gipsu w całej kategorii, któ-
rą ofertuje obecnie rynek.

solbet
º gładź gipsowa 6.6 (uz) służy do przy-
gotowywania ścian i  sufitów wewnątrz 
budynków przed malowaniem czy tape-
towaniem. Ponadto może być stosowana 
do renowacji starych tynków i szpachlo-
wania płyt gipsowo-kartonowych. Gładź 
gipsowa może być aplikowana na wszel-
kie mineralne, nośne podłoża oraz płyty 
gipsowo-kartonowe, wolne od substancji 
obniżających przyczepność.

Zalety:
� odporność ogniowa  

do 4 godzin zgodnie 
z PN-EN 1366-4,

� bardzo dobra od-
porność na warunki 
atmosferyczne,

� zdolność przenoszenia 
przemieszczeń ±35% 
(ASTM C 719),

� łatwy do wygładzania 
i bardzo dobra obra-
bialność,

� dobra przyczepność do 
wielu różnych podłoży,

� neutralnie wiążący.
Barwa: biały, szary, czarny.

siniat
º nida max gips szpachlowy (uz) prze-
znaczony jest do spoinowania fabrycznie 
formowanych krawędzi płyt gipsowo-kar-
tonowych bez użycia taśmy zbrojącej, wy-
pełniania ubytków, pęknięć i rys na pod-
łożach mineralnych. Jego zastosowanie 
zostało rozszerzone również do osadza-
nia narożników i  puszek instalacyjnych.  
Nida Max charakteryzuje się wyjątkową 
łatwością aplikacji i  doskonałym pośliz-
giem na obrabianym podłożu. Produkt 
nadaje się nie tylko do mieszania ręcznego, 
ale również mechanicznego, co jest bar-
dzo istotne z punktu widzenia wydajności 
produktu. Wolno oddaje wodę do podło-
ża, a także – w porównaniu z konkurencją 
– charakteryzuje się wyższą wytrzymałoś-

Gładź gipsowa 6.6 Solbet jest oferowana 
w postaci suchej mieszanki gipsu, wapna 
hydratyzowanego, wyselekcjonowanych 
kruszyw oraz domieszek modyfikują-
cych, które pozwalają uzyskać pożądane 
przez wykonawców właściwości robocze, 
takie jak: doskonała plastyczność, ura-
bialność i przyczepność, a także łatwość 
nanoszenia i obróbki końcowej.
Dzięki zawartości gipsu gładź jest ekolo-
giczna i korzystnie wpływa na mikrokli-
mat wewnątrz pomieszczeń, w  których 
jest stosowana.

finnfoaM 
º XPS F300 grubości od 120 mm 
(uz) – dzięki zastosowaniu technologii 
Termobondingu, czyli zgrzewania płyt 
XPS, Finnfoam jest w stanie zaoferować 

płyty XPS o grubości od 120 do 300 mm, 
bez obniżenia wartości współczynnika 
przewodności cieplnej l, jak dzieje się 
to w przypadku płyt spienionych trady-
cyjnie. 

Izolacje TeRMIczNe

torggler
º ekomix w system ociepleń na weł-
nie (uz) w skład, którego wchodzi: klej 
do przyklejania wełny Ekor 30, klej do 
przyklejania wełny i szpachlowania siatki 
na wełnie Ekor 32 oraz tynk elewacyjny. 
System ten ma szczególną cechę, która 
wyróżnia go spośród innych systemów 
– w składzie systemowych tynków i farb 
część wypełniaczy mineralnych zastąpio-
no wypełniaczami mikrosferycznymi.

W przypadku tynków modyfikacja skła-
du skutkuje łatwiejszą aplikacją i mniej-
szym zużyciem. Zwiększa się odporność 
na zmienne warunki atmosferyczne 
dzięki czemu wzrasta trwałość. Maleje 
nasiąkliwość tynku. Wzrasta odpor-
ność na korozję biologiczną. Obniża się 
współczynnik przewodzenia ciepła λ, 
a co za tym idzie elewacja mniej się na-
grzewa. Stabilność kolorystyki, w  tym 
kolorów intensywnych zwiększa się.
W farbach elewacyjnych wypełniacz mi-
krosferyczny zmniejsza absorbowanie 
promieniowania cieplnego, współczyn-
nik przewodności cieplnej, nasiąkliwość 
powłoki, kurczliwość powłoki po wy-
schnięciu. Zwiększeniu ulega natomiast 
izolacyjność i  ognioodporność powło-
ki, współczynnik krycia, odporność na 
szorowanie, odporność na powstawanie 
plam, odporność na skażenie biologicz-
ne, stabilność kolorystyczna i  elastycz-
ność powłoki.
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isoroc
º Płyta Isoacoustic (uzw) to płyta 
o  gęstości pozornej 50 kg/m3 przezna-
czona jest przede wszystkim do izolacji 
termicznej, ogniowej oraz akustycznej:
� ścian zewnętrznych ocieplanych me-

todą „lekką-suchą” z  okładziną ka-
mienną, szklaną, PCV, itp.,

� poddaszy, pomiędzy krokwiami,
� podłóg między legarami,
� stropów od spodu z  okładziną (sufi-

tów podwieszanych),
� w  konstrukcjach wewnętrznych ścia-

nek działowych,
� ścian szczelinowych z  wentylowaną 

i niewentylowaną szczeliną powietrz-
ną,

� wypełnień konstrukcji drewnianych 
lub stalowych.

knauf
º Siatka zbrojąca (uz) to elastyczna 
siatka z  włókna szklanego, przeznaczo-
na do wykonania warstwy zbrojącej 
w  systemach ociepleń elewacji zarów-
no styropianem jak i  wełną mineralną. 
Siatka zyskała od niedawna praktyczną 
podziałkę, która ułatwia pracę wykonaw-
com na placu budowy. Umożliwia szyb-
kie docinanie i  tym samym przyspiesza 

Rezultaty przeprowadzonych badań 
umieszczają tę lekką płytę, rozpoczynając 
od grubości 75 mm, w najwyższej klasie 
pochłaniania dźwięku. Oznacza to, że 
dźwięk zostaje pochłonięty praktycznie 
w  całości. W  połączeniu z  posiadaniem 
bardzo dobrego współczynnika prze-
wodzenia ciepła λd ≤ 0,036 zastosowanie 
płyt Isoacoustic sprawia, że kształtowane 
środowisko w pomieszczeniach daje nam 
optymalny komfort ich użytkowania. 

º ognioodporna płyta lamelowa 
Isolam-g (uzw) z  wełny mineralnej 
fazowana, jednostronnie gruntowana, 
przeznaczona do izolacji termicznej 
i akustycznej stropów garaży i piwnic. 
Isolam-G jest kolejnym produktem po-
większającym wachlarz asortymentów 
dedykowanych do ocieplenia stropów 
nad nieogrzewanymi pomieszczeniami 
w systemie garażowym – metodą natry-
skową. 
Użycie płyt lamelowych fazowanych, jed-
nostronnie gruntowanych Isolam-G:
� zapewnia precyzyjny i łatwiejszy mon-

taż dzięki wymiarowi 200  x  1000 mm 
oraz sztywnej konstrukcji lameli;,

wykonanie robót przy ocieplaniu budyn-
ków. Siatka o gramaturze 165 g/m2 oraz 
oczkach o  wielkości 4 x 4 mm pleciona 
jest wytrzymałym splotem gazejskim. 
W  sprzedaży dostępna jest w  rolkach 
o szerokości 1 m i długości 50 m.

rockwool
º Frontrock 35 (tz) to jednogęstościo-
wa, lekka i twarda płyta, przeznaczona do 
izolacji ścian zewnętrznych w systemach 
ociepleń metodą lekką mokrą. Frontrock 
35 to płyta o  bardzo dobrych parame-
trach mechanicznych przy bardzo niskim 
współczynniku przewodzenia ciepła 
0,035W/mK. Płyta jest stabilna wymia-
rowo co oznacza, ze zachowuje swoje 
wymiary w najbardziej skrajnych warun-
kach temperaturowo-wilgotnościowych. 
Do montażu płyt można stosować różne-
go rodzaju łączniki mechaniczne posia-
dające odpowiednie dopuszczenia w tym 
termołączniki. Płyty Frontrock 35 mogą 
być stosowane z większością dostępnych 
na rynku systemów ociepleń, spełniają 
bowiem wymogi, zawarte w dokumenta-
cji ich producentów.

� zwiększa efektywność energetyczną 
budynku, niski współczynnik przewo-
dzenia ciepła λD ≤ 0,037 [W/mK],

� gwarantuje wysoką wartość opo-
ru cieplnego, dla grubości 100 mm  
RD = 2,7 [m2K/W],

� oszczędza czas; nie wymaga wyko-
nania warstwy zbrojnej z  siatką a  na 
zagruntowaną powierzchnię lameli 
należy jedynie, przy pomocy mecha-
nicznej aplikacji, nanieść tynk,

� daje atrakcyjny wizualny efekt końco-
wy dzięki fazowanym krawędziom.

isoVer
º Super-mata Plus (tuzw) – sprężysta 
mata w rolce, wykonana z wełny mine-
ralnej szklanej, przeznaczona jest do 
izolacji termicznej i akustycznej dachów 
skośnych oraz wszystkich typowych 
aplikacji, m.in.: poddaszy użytkowych 
i  nieużytkowych, stropodachów wenty-
lowanych, podłóg, stropów pomiędzy 
legarami, czy ścian działowych. Super-
-Matę Plus wyróżnia doskonały współ-
czynnik przewodzenia ciepła – λD = 
0,032 W/mK. Super-Mata Plus jest no-
woczesnym materiałem izolacyjnym, 
dopasowanym do rosnących wymagań 
i  oczekiwań rynku. Zaplanowane na 
2021 rok zmiany Warunków Technicz-
nych jednoznacznie wyznaczają kieru-
nek na energooszczędność. 

Każda rolka Super-Maty Plus wyposa-
żona jest w praktyczną etykietę z rączką, 
która w znacznym stopniu ułatwia trans-
port produktu.
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º Frontrock S (tz) to płyta ze skalnej 
wełny, przeznaczona do izolacji oście-
ży okiennych i  drzwiowych, balkonów 
oraz klatek schodowych. Frontrock S 
jest płytą lekką o  niskim współczynni-
ku przewodzenia ciepła na poziomie 
0,037  W/mK. Dzięki temu, że płyta ma 

ściśliwość na poziomie 30  kPa, uzysku-
jemy gwarancję trwałej i  odpornej na 
uszkodzenia powierzchni. Płyty Fron-
trock S stosowane są do ocieplania  
klatek schodowych, balkonów oraz 
ościeży drzwiowych i  okiennych dlate-
go też dostępne są tylko w  grubościach 
20–50 mm.

botaMent
º Płyta brodzikowa (tuzw) z  fabrycz-
nie wyprofilowanym spadkiem przysto-
sowana jest do bezpośredniego ukła-
dania okładziny ceramicznej zarówno 
płyt wielkoformatowych jak i  mozaiki. 
Umożliwiają bezprogową, licującą z pod-
łogą zabudowę brodzika, łączą estetyczny 
wygląd z  możliwością indywidualnego 
dopasowania  do warunków zabudowy. 
Wśród zalet produktu warto wymienić: 
100% wodoodporność oraz szeroki  za-
kres wymiarów, jak również dostępność 
wszystkich akcesoriów niezbędnych do 
montażu. Płyty brodzikowe Botament® 

dostępne są w wariancie z odpływem li-
niowy oraz punktowym. 

Izolacje wodocHRoNNe

Jest to doskonałe rozwiązanie, które 
sprawdzi się w  łazienkach prywatnych, 
jak również obiektach hotelowych, re-
kreacyjnych, Wellness&SPA. Pozwala 
na dowolne kształtowanie powierzchni 
prysznica, dzięki czemu można stwo-
rzyć w  łazience elegancką i nowoczesną 
przestrzeń bez zbędnych progów. Płyty 
brodzikowe Botament® dostosowane są 
do większości kabin prysznicowych do-
stępnych na rynku. 

º rd 1 universal jednokompo-
nentowa izolacja reaktywna (tuzw) 
charakteryzuje się wszechstronnym za-
stosowaniem umożliwiającym szeroki 

wachlarz prac budowlanych, począwszy 
od wykonania różnego rodzaju izola-
cji fundamentów, podposadzkowej do 
mocowania płyt ochronnych i  izolacyj-
nych. Produkt może być wykorzystywa-
ny zarówno przez profesjonalne firmy 
wykonawcze, jaki i  majsterkowiczów 
z uwagi na bardzo łatwy proces obróbki 
materiału. Jednoskładnikowa receptura 
eliminuje pracochłonne przygotowanie 
produktu do aplikacji. Ogromną zale-
tą tej uniwersalnej izolacji jest obróbka 
bez użycia narzędzi elektrycznych, bez 
zbędnych przestojów można przystąpić 
do pracy.

Obszary zastosowania: 
� izolacja pod deski tarasowe,
� renowacja pokryć dachowych, napra-

wa rynien i uszczelnień kominowych,
� izolacja podpłytkowa na tarasach 

i balkonach, 
� izolacja fundamentów, cokołów,
� izolacja podposadzkowa,
� uszczelnienie studni ogrodowych,
� inne prace naprawcze.

iZoleX
º Izostar taśma bitumiczna (uz) to 
wysokiej klasy samoprzylepna bitu-
miczna taśma uszczelniająca, na pod-
kładzie aluminiowym, przeznaczona 
do zabezpieczania i  szybkich napraw 
izolacji i  uszczelnień wodochronnych 
w pracach dekarskich i ogólnobudowla-

nych. Posiada doskonałą przyczepność 
do większości materiałów stosowanych 
w  budownictwie, przez co stanowi ide-
alne rozwiązanie do większości połączeń 
izolacyjno-uszczelniających. Bardzo do-
brze sprawdza się przy wykonywaniu 
uszczelnień i  izolacji, obróbek bla-
charsko-dekarskich, usuwania awarii 
i  wykonywania bieżących napraw: po-
kryć dachowych, rynien, opierzeń ko-
minów, świetlików, murów ogniowych 
i  okien dachowych, a  także izolacji 
przejść i  przepustów rur wodno-kana-
lizacyjnych, kanałów wentylacyjnych, 
anten i  przewodów znajdujących się 
pod ziemią. Zapewnia idealne uszczel-
nienie połączeń zarówno powierzchni 
gładkich (bez potrzeby gruntowania): 
metal, szkło, tworzywa sztuczne, bitum, 
klinkier, glazura, lakiery i farby oraz po-
wierzchni porowatych takich jak: beton, 
cegła, tynk, gazo-beton, drewno.
Dostępne kolory: aluminium, antracyt, 
ceglasty, brązowy, czerwony, miedziany, 
czarny, zielony. 

knauf
º taśmy uszczelniające hydro Flex 
(tuzw) to komplet elementów służących 
do zabezpieczenia powierzchni ścian 
i podłóg przed wnikaniem wody i wilgo-
ci w miejscach szczególnie na to narażo-
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nych, np. w łazienkach i w pobliżu kabiny 
prysznicowej, wokół wanny i  umywalki 
oraz na zewnątrz budynków, np. na balko-
nach i  tarasach. W skład systemu wcho-
dzą taśmy, mankiety, narożniki zewnętrz-
ne i  wewnętrzne, pokryte elastomerową 
warstwą uszczelniającą i  włókniną po-
liestrową zwiększającą przyczepność. 
Wszystkie odporne są na działanie związ-
ków alkalicznych, dlatego mogą być sto-
sowane zarówno z  hydroizolacjami jed-
no- jak i  dwukomponentowymi. Taśmy, 

narożniki i mankiety uszczelniające zata-
pia się w folii w płynie Knauf Hydro Flex 
lub zaprawach hydroizolacyjnych Knauf 
Hydro Flex 1C, Knauf Hydro Flex 2C. Po 
wyschnięciu tworzą one szorstką powło-
kę o niewielkiej grubości oraz doskonałej 
przyczepności dla okładzin ceramicznych. 
Jest to szybka metoda na uzyskanie trwa-
le szczelnego podłoża. Dane techniczne: 
grubość 0,5  mm, maksymalne ciśnienie 
wody 0,5  MPa, odporność na temperaturę 
od –30 °C do +90°.

budMiar 
º Laser liniowo krzyżowy FL 40-Po-
werCross SP – serii Selection Pro 
(tuzw) – został stworzony z myślą o naj-
bardziej wymagających użytkownikach. 
Jest to jedyny na świecie laser, w  któ-
rym zastosowano ekstremalnie mocny 
kompensator odporny na upadek z  wy-
sokości do 1 m. Model ten jest także 
niedościgniony pod względem jakości 
emitowanego światła. Dzięki innowacyj-
nym, wzmocnionym diodom laserowym, 
jego zasięg to 84 m, a w wersji wyposażo-
nej w zielone diody (FLG 40-PowerCross 
Green SP) aż 96 m. Precyzyjne, jaskrawe, 
bardzo dobrze widoczne linie laserowe 
zachodzą w  szerokim zakresie na pod-
łogę, ściany i  sufit (poziom 135°, pion 
150°). Przyrząd posiada ponadto kilka 
funkcjonalności ułatwiających prace 
remontowo-budowlane – blokadę auto-
matyki (możliwość wyznaczania płasz-
czyzn ukośnych), osobne załączanie 
linii (oszczędności baterii), uchwyt wie-
lofunkcyjny z  regulacją wysokości (wy-
posażony w silne magnesy oraz gniazda 
mocowania do statywów 5/8 i 1/4”). Co 
więcej, dzięki wzmocnionej obudowie 
laser nadaje się do pracy w trudnych wa-
runkach i ujemnych temperaturach.

NaRzĘdzIa, eleKTRoNaRzĘdzIa

º FL 150 – rotacyjny niwelator ho-
ryzontalny (tuzw) – używany do wy-
znaczania poziomu i spadków w terenie 
i we wnętrzach. Dzięki imponującej pre-
cyzji (0,5 mm/10 m) i  zasięgowi (1200 
m) oraz wielu innowacyjnym funkcjom, 
jest on idealnym narzędziem przy budo-
wie dróg, placów, ogrodzeń, konstruk-
cji, murów czy wylewek betonowych. 
Cyfrowy system ustawiania spadków 
(ekran LCD na laserze i pilocie) umożli-
wia pochylenie głowicy w 1 lub 2 osiach 
w  zakresie ±10%. Zaawansowane ukła-
dy antywstrząsowe TILT i  VWS chro-
nią przed błędnymi wskazaniami lasera 

zasobnik baterii alkalicznych (zasilanie 
zastępcze), baterie, wtyczki (sieciowa 
i samochodowa).

ciret
º Szlifierka ręczna Sand master (tuz) 
z  innowacyjnym, 2-komponentowym 
uchwytem-gałką „ergo-grip”. Nowatorska 
konstrukcja okrągłego uchwytu umiesz-
czonego w  środkowej części szlifierki, 
umożliwia wielogodzinną pracę bez 
oznak zmęczenia, a ponad to gwarantu-
je stabilne położenie narzędzia w dłoni. 

wywołanymi przez nagłe podmuchy 
wiatru lub wibracje od ciężkich maszyn. 
Niwelator wyposażony jest ponadto 
w najnowszy akumulator litowo-jonowy, 
a jego szczelna obudowy (IP 65) pozwala 
na pracę w  trudnym terenie niezależnie 
od warunków pogodowych. Przyrząd 
jest dostępny w  wariancie z  detektorem 
standardowym lub precyzyjnym (mm). 
W  walizce znajdują się: niwelator, de-
tektor FR 45 lub FR 77 MM, 2 uchwyty 
detektora (do łaty i  do ław drutowych), 
pilot radiowy, akumulatory z ładowarką, 

Szlifierka wyposażona jest w  specjalne, 
plastikowe klipsy, dzięki którym możli-
we jest szybkie i bezpieczne mocowanie 
materiałów ściernych. Dodatkowym atu-
tem jest również mała waga narzędzia, 
co zwiększa komfort prac szlifierskich. 
Produkt dostępny w ofercie marki Color 
Expert od listopada br. 

º nowa generacja kuwet malarskich 
(tuzw) – marka Color Expert, opraco-
wała wzór innowacyjnych kuwet malar-
skich, które znacznie podnoszą walory 
użytkowe produktu, zwiększając przy 
tym komfort prac malarskich. 
Ulepszenia zastosowane w  nowych ku-
wetach:
� stabilna konstrukcja – solidna i  pro-

fesjonalna jakość, gwarantują wysoką 
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Końcówka grota pokryta jest dodatko-
wo czarnym fosforanem, co bezpośred-
nio wpływa na wytrzymałość i  precy-
zję. Każdy z  wkrętaków posiada otwór 
w uchwycie, służący do zawieszenia na-
rzędzia przy stanowisku pracy. Wybrane 
rozmiary wkrętaków, przeznaczonych do 
bardziej wymagających zadań, posiada-
ją specjalny zabierak, który pozwala na 
mocniejsze dokręcanie śruby przy uży-
ciu klucza sześciokątnego. Na szczególną 
uwagę zasługuje niewielkich rozmiarów 
narzędzie, które pozwala na namagneso-
wanie lub rozmagnesowanie grota wkrę-
taka.

kaeM
º Szlifierka do ścian i  sufitów (uz) 
popularnie nazywana „żyrafą” to znako-
mite ułatwienie dla każdego, kto ma do 
czynienia z  gładzeniem na dużych po-
wierzchniach. Urządzenie marki Gröne 

w  narożnikach (zdejmowane szczotki 
koronowe w  talerzu podporowym). Po-
nadto maszyna pozwala regulować ilość 
oscylacji na minutę. Ważne jest też wy-
ważenie maszyny (silnik umieszczony 
„na szczycie”, na talerzu podporowym). 
Taka budowa eliminuje problem zerwa-
nia wałka napędowego oraz opiera ciężar 
„na ścianie”, a  nie „na operatorze”. Do-
datkową zaletą jest też ekstremalnie ni-
ska waga: 3,5 kg. Wszystkie te parametry 
wpływają na komfort i zdrowie operato-
ra oraz generują pozytywne rezultaty po 
stronie żywotności urządzenia.

profiX
º Kosiarka tryton toK5362I (uz). 
Innowacyjne rozwiązanie w  kosiarce 
pozwala pracować jej bez kosza i  rów-
nomiernie układa skoszoną trawę bez-
pośrednio za maszyną. Jest to możliwe 
dzięki zmodyfikowanej konstrukcji 
wózka oraz zastosowaniu dodatkowego 
elementu formującego korytarz wyrzu-
tu. Kosiarka Tryton z wyrzutem tylnym, 
to duża, masywna maszyna z  mocnym 
silnikiem Briggs&Stratton, napędem 
i  modułem elektronicznego rozruchu. 
Idealne rozwiązanie dla wszystkich, któ-

wytrzymałość, stabilność i  sztywność 
kuwety,

� karbowana powierzchnia dna części 
na farbę – ochrona przed ślizganiem 
się wałka podczas nabierania farby, 
lepsze wchłanianie,

� strukturyzowana, innowacyjna po-
wierzchnia ociekająca – specjalne 
wypustki na powierzchni zapewniają 
odpowiednie wchłanianie farby, za-
pewniając jej równomierne rozłożenia 
na powierzchni wałka,

� specjalnie wyprofilowane rogi – łatwe 
i czyste zlewanie farby z powrotem do 
wiadra,

� miarka – możliwość kontrolowania 
zużycia farby sprzyja lepszemu plano-
waniu pracy i redukcji kosztów,

� podwyższona krawędź – zapobiega 
rozchlapywaniu farby.

grupa topeX
º Klucz płasko-oczkowy z  oczkiem 
sześciokątnym 09-406 (uzw). Unikal-
ne połączenie cech, które znacznie zwięk-
szają walory użytkowe nowej serii kluczy 
płasko-oczkowych NEO. Część otwarta 
klucza posiada profilowane szczęki, któ-
re podczas pracy zapewniają aż cztery 
punkty styczne ze śrubą lub nakrętką 
sześciokątną. Lepsze dopasowanie części 
otwartej to mniejsze ryzyko ześlizgnięcia 
się narzędzia oraz możliwość przyłożenia 
większej siły bez obawy o  uszkodzenie 
nakrętki lub łba śruby (również, gdy od-
kręcany element jest częściowo zniszczo-
ny lub jest słabej jakości). 
Oczko sześciokątne zapewnia idealne 
dopasowanie do śruby lub nakrętki sześ-

ciokątnej (niweluje ryzyko uszkodzenia 
ich powierzchni) i umożliwia bezpieczne 
przyłożenie siły.
Klucz dzięki swoim rozmiarom i  nie-
wielkiej grubości, pozwala na operowa-
nie w  przestrzeniach niedostępnych dla 
innych narzędzi. Wykonany zgodnie 
z normą DIN 3113, gwarantującą jakość, 
użyteczność i  niezawodność narzędzia. 
Wysokogatunkowa stal chromowo-wa-
nadowa zapewnia długoletnią wytrzy-
małość. Polerowana powłoka ułatwia 
czyszczenie. Niezawodność produktu 
potwierdza 25-letnia gwarancja. 

irwin
º wkrętaki Pro Comfort (uw) zosta-
ły zaprojektowane z  myślą o  wygodzie, 
wytrzymałości i  bezpieczeństwie. Ręko-
jeść wykonana z  podwójnego tworzywa 
zapewnia ergonomiczny chwyt i  zwięk-
sza komfort podczas nawet najbardziej 
wymagających zadań. Część robocza ze 
stali chromowo-wanadowej zabezpie-
czona jest przed korozją i  gwarantuje 
długą żywotność w  czasie użytkowania. 

rozwiązuje kilka problemów typowych 
dla tej grupy maszyn. Oto jej najważ-
niejsze cechy i  właściwości: maszyna 
jest seryjnie wyposażona w  regulowa-
ną w  zakresie 1250–1700 mm rękojeść 
główną, co pozwala dostosować ją nie 
tylko do wysokości pomieszczenia, ale 
też do wzrostu operatora. Jak każda w tej 
klasie przystosowana jest do pracy z od-
kurzaczem, ale nie jak każda posiada 
wielootworowy talerzyk pozwalający do-
brać papier od niemal każdego dostaw-
cy. Specjalna budowa umożliwia pracę 
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� przełącznik trybu pracy między spa-
waniem a szlifowaniem,

� 3 prędkości opóźnienia,
� funkcja automatycznego włączania 

i wyłączania,
� wygodna więźba umożliwiająca per-

fekcyjne dopasowanie jej do indywi-
dualnych potrzeb każdego spawacza. 

rubi
º delta Levelling System (uz) – sy-
stem poziomowania płytek podłogo-
wych i ściennych (02848). Nowy system 
w  prosty i  szybki sposób zapobiega po-
wstawaniu uskoków i  nierówności przy 
układaniu płytek na podłodze, jak i  na rzy kochają pięknie utrzymane trawniki, 

lubią pracę w towarzystwie silnika z du-
żym zapasem mocy, a  także cenią sobie 
praktyczne nowinki techniczne – takie 
jak rozruch za pomocą przycisku. Ko-
siarka oprócz opcji wyrzutu bocznego 
oraz gromadzenia trawy w  dołączonym 
koszu oferuje funkcję faktycznego wy-
rzutu tylnego. 

º dwuzakresowa samościemniają-
ca przyłbica spawalnicza L1540400 
(uz) jest rozwiązaniem, dostosowanym 
do wymagań doświadczonych spawa-
czy, a  początkującym ułatwi naukę tej 
praktycznej czynności. Wyposażona jest 
w cztery sensory łuku, odpowiadające za 
wykrycie zmiany w  jasności otoczenia. 
Przed rozpoczęciem pracy widać do-
kładnie miejsce łączenia, a pod wpływem 
jasności łuku elektrycznego następuje sa-
mościemnienie obrazu, a jego widzialna 
jasność jest ograniczona do wartości bez-
piecznych dla zdrowia. Samościemnienie 
następuje w czasie 1/25000 sekundy. Jest 
to wystarczająco szybko, aby skutecznie 
chronić oczy spawacza. Przyłbica ma 
dwa zakresy pracy. 
Inne zalety to: 
� płynna regulacja przyciemnienia 

i czułości,

ścianie. Idealnie sprawdza się w  pracy 
z płytkami o wymiarach 30 x 30 cm oraz 
większymi o  grubości 3–12 mm. Delta 
Levelling System daje gwarancję równe-
go i  regularnego ułożenia płytek na po-
wierzchni, zachowując przy tym korzyst-
ną dla użytkownika relację ceny i jakości. 
W  skład zestawu DLS wchodzą paski 
(100 szt.), kliny (100 szt.) oraz szczypce. 
Istnieje możliwość oddzielnego zakupu 
poszczególnych elementów. Kliny i paski 
dostępne są w 3 rozmiarach zależnych od 
grubości płytki oraz szerokości fugi. 

º rubiscraper (uz) – elektryczny 
skrobak do fug (66940). Marka Rubi 
rozszerza swoją gamę produktów o urzą-
dzenie umożliwiające szybkie i  dokład-
ne usunięcie fug bez ryzyka uszkodze-

nia płytki ceramicznej. Ergonomiczny 
kształt pozwala na łatwą i  komfortową 
obsługę charakteryzującą się dokładnoś-
cią wykonywanej pracy. Urządzenie daje 
możliwość pracy w 3 stopniach prędko-
ści roboczej. Do wyboru mamy cztery 
wymienne noże do usuwania fug z moż-
liwością ponownego naostrzenia o szero-
kościach: 1,5 mm, 2 mm, 3 mm i 4 mm. 

stalco
º młotek brukarski Perfect (tuzw) 
przeznaczony do układania kostki bru-
kowej, krawężników, granitu, itp. Jako 
jedyny młotek brukarski na rynku, który 
można postawić pionowo, co pozwala na 
poręczne jego użycie i utrzymanie w czy-
stości. Trzonek młotka jest wykonany 
z leżakowanego drewna bukowego i po-
kryty antypoślizgowym lakierem. Mło-
tek ma dwie obejmy żeliwne malowane 
proszkowo, pozwalające na wymianę 
obuchów w  zależności od rodzaju ma-
teriału lub zużycia obuchów. W  ofercie 
Stalco znajdują się wymienne obuchy gu-
mowe oraz poliuretanowe, małe i duże.

º otwornica diamentowa Perfect 
(tuzw) do wiercenia otworów w  szkle, 
marmurze, granicie oraz w  materiałach 
ceramicznych. Dostępna jest w  7 roz-
miarach: 20, 25, 27, 35, 55, 65 i 75 mm. 
Korpus otwornicy toczony jest z jednego 
kawałka stali, dzięki czemu jest niezwy-
kle wytrzymały. Krawędzie tnące pokryte 
są posypem diamentowym co czyni cię-
cie niezwykle precyzyjnym i  zapobiega 
uszkodzeniom materiału. Uchwyt cylin-
dryczny pasuje do szlifierek kątowych 
M14 (gwint). 
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ferMacell
º Firepanel A1 płyta gipsowo-włók-
nowa (tz) z dodatkiem włókien celulozy, 
włókien niepalnych oraz z rdzeniem hy-
drofobizowanym, doskonale nadająca się 
do suchej zabudowy. Jej największą zaletą 
jest bardzo wysoka odporność na ogień. 
Produkt ten cechuje się najwyższą możli-
wą klasą reakcji na ogień oznaczaną jako 
A1. Oznacza to, że płyty są w stanie za-
pewnić odporność ogniową przez 60, 90 
bądź 120 minut (klasy EI 60, EI 90 oraz 
EI 120). Płyty z powodzeniem sprawdzą 
się w szkołach i szpitalach, spełniają bo-
wiem wysokie wymagania dotyczące bu-
dynków publicznych. Walory Firepanel 
A1 z pewnością docenią profesjonaliści.

SUcHa  zaBUdowa

ny w  budownictwie domów gotowych. 
Produkt zapewnia bardzo dobre uszczel-
nienie szczeliny pomiędzy fundamen-
tem i drewnianą konstrukcją ściany oraz 
gwarantuje całopowierzchniowe przeno-
szenie obciążeń.

wego profilu, który daje efekt przecięcia 
czystej, białej powierzchni sufitu. Wy-
stępuje w dwóch wariantach powierzch-
ni – Rockfon Sonar® i Rockfon Blanka®. 
Profil aluminiowy zaś może być wysta-
jący lub lekko ukryty. Rockfon Fusion® 
posiada najlepszą klasę pochłaniania 
dźwięku (klasa A). Należy do najbardziej 
skutecznych rozwiązań w  zakresie re-
dukcji hałasu i  skrócenia czasu pogłosu  
w każdym rodzaju pomieszczenia.

siniat
º nida woda ogień Plus 15 mm typ 
dFh2 (uz) to specjalna płyta gipsowo-
-kartonowa przeznaczona do stosowania 
w  pomieszczeniach, gdzie stawiane są 
wymagania ochrony przeciwpożarowej 
– np. szachty. Charakteryzuje się zwięk-
szoną odpornością ogniową oraz izo-
lacyjnością akustyczną. Dopuszczo-
na do stosowania w  pomieszczeniach 
o  względnej wilgotności powietrza do 
85%. Płyta stosowana jest w  systemach 
z odpornością ogniową Nida.

altaX 
º emalia super trwała (tuzw) to pro-
dukt który dzięki bardzo dużej przy-
czepności idealnie sprawdza się do ma-
lowania takich powierzchni jak: metal, 
drewno, beton, tynk, tworzywa sztuczne 

Masy wypełniająca:
� nie kurczy się,
� nabiera objętości w  ciągu 2 godzin, 

w zależności od warunków otoczenia,
� po stwardnieniu jest odporna na mróz 

i czynniki atmosferyczne,
� posiada klasę wytrzymałości M10.
Średnia wydajność produktu to ok. 16 
litrów świeżej masy wypełniającej z  25 
kg worka. Dzięki masie Fermacell można 
wypełnić szczelnie pustki, podścielenia 
konstrukcji ściany, wszelkie wydrążenia 
i spoiny. Średni czas obróbki to 30 min. 
(w  zależności od warunków atmosfe-
rycznych). Warto jednak pamiętać, że 
związanej zaprawy nie wolno rozrabiać 
ponownie wodą, ponieważ proces pęcz-
nienia trwa ok. 2 godz. 

rockfon
º Sufit Fusion® (tuzw) to nowy, desig-
nerski sufit opracowany z  myślą o  po-
łączeniu estetyki z funkcjonalnością. 
Rockfon Fusion charakteryzuje się mini-
malistycznym stylem dzięki zastosowa-
niu wąskiego, anodowanego, aluminio-

Co ważne, płyty włóknowo-gipsowe  
Fermacell są bezpieczne dla zdrowia, a ich 
najwyższa jakość została potwierdzona 
badaniami renomowanego instytutu ECO 
w  Kolonii. Produkty są także przyjazne 
środowisku. Płyty Firepanel A1 dodatko-
wo cechują się wysoką dźwiękoszczelnoś-
cią, są odporne na obciążenia i uderzenia, 
na wilgoć oraz są łatwe i szybkie w mon-
tażu. Rozwiązania te z powodzeniem zo-
stały już zastosowane w wielu budynkach 
użyteczności publicznej w całej Europie.

º masa wypełniająca (uz) to cemen-
towa zaprawa murarska służąca do wy-
pełniania pustej przestrzeni pomiędzy 
płytą fundamentową a konstrukcją ścia-

TYNKI, FaRBY, laKIeRY, IMPReGNaTY

(PCV), ocynk, czy aluminium. Emalia 
Super Trwała wykazuje aż 7 lat ochrony 
zabezpieczonej powierzchni. Wyróżnia 
ją również bardzo wysoka odporność na 
uszkodzenia mechaniczne i  odporność 
na czynniki atmosferyczne. Bardzo moc-

ne krycie sprawia, że emalia tworzy wy-
trzymałą powłokę o  żywych i  trwałych 
kolorach. Przewagą produktu są nie tyl-
ko jego wysokie właściwości, ale również 
unikalna komunikacja na opakowaniu, 
która pozwala na wyróżnienie emalii na 
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cje naturalnych motywów kamiennych, 
takich jak piaskowiec, granit czy powło-
ka wypełniona kawałkami miki, surow-
ca o  wyjątkowych walorach wizualnych 
(refleksy świetlne). Nawiązania do świata 
przyrody widoczne są także w rozwiąza-
niu inspirowanym wyglądem okładzin 
z drewna. Dla miłośników innych stylów 
aranżacyjnych przygotowano natomiast 
zestawy dające elewacji charakterystycz-
ny, metaliczny blask, surowość betonu 
lub urok ceglanych powierzchni. Bolix 
Design Collection to także duży wybór 
tynków cienkowarstwowych, mozai-
kowych oraz farb. Poszczególne efekty 
dostępne są w  różnych opcjach kolory-
stycznych.
Niezależnie od specyfiki wybranego 
efektu, kolekcja stanowi połączenie zna-
nych, sprawdzonych produktów marki 
Bolix z  zupełnie nowymi, profesjonal-
nymi rozwiązaniami tynkarskimi: Bolix 
TM Deco oraz Bolix WS.

boliX
º Kolekcja tynków design Collection 
(uzw) obejmuje przede wszystkim pro-
fesjonalne systemy tynkarskie stosowane 
na zewnątrz budynku dla uzyskania ory-
ginalnych efektów zdobniczych. W skład 
kolekcji wchodzą m.in. atrakcyjne imita-

º Camertone Latex Satin (uw) to wy-
soce wydajna farba lateksowa o połysku 
satynowym przeznaczona do malowania 
ścian i  sufitów wewnątrz pomieszczeń. 
Nadaje się szczególnie do pomieszczeń 
intensywnie eksploatowanych (jak ko-
rytarze czy pokoje dzienne, kuchnie, ła-
zienki) i użyteczności publicznej (w tym 
m.in. budynki szkolnictwa, służby 
zdrowia, szpitale, zakłady produkcyjne, 
restauracje). Tworzy powłokę o  pod-
wyższonej odporności na zmywanie 
z użyciem większości środków czyszczą-
cych i  dezynfekujących. Posiada pod-
wyższoną odporność na powstawanie 
mikropęknięć w powłoce farby.
Cechy produktu:
� krycie jakościowe – klasa 1,
� odporność na szorowanie na mokro – 

klasa 1,
� struktura tiksotropowa – łatwa aplika-

cja bez kapania,

półce. Paleta barw emalii obejmuje 15 
kolorów. Produkt przeznaczony jest do 
stosowania na zewnątrz, ale może być 
używana również wewnątrz pomiesz-
czeń. Emalia Super Trwała dostępna jest 
w pojemnościach 250 ml oraz 750 ml.

º Szybkoschnący impregnat ochron-
no-dekoracyjny (tuzw) zapewnia 7 lat 
ochrony przed szkodliwym działaniem 
czynników atmosferycznych (woda, 
śnieg, wilgoć, słońce, promieniowanie 
UV). Bardzo szybkie schnięcie (drugą 
warstwę możemy nakładać już po 2 h), 
pozwala ukończyć pracę w 1 dzień. Pro-
dukt jest odporny na deszcz już po 1 go-
dzinie, dzięki temu prace ochronno-de-
koracyjne drewna możemy wykonywać, 
nawet przy niepewnej pogodzie. Zawar-
te w produkcie wysokogatunkowe żywi-
ce, sprawiają, że produkt wnika w struk-
turę drewna – nie łuszczy się i nie pęka. 
Szybkoschnący Impregnat ochronno-
-dekoracyjny jest łatwy w  stosowaniu, 
do mycia narzędzi po skończonej pracy 
używamy wody. Paleta kolorystyczna 
tego produktu to 9 kolorów. Preparat 
dostępny jest w  trzech pojemnościach: 
750 ml, 5 l oraz 10 l.

� wysoce wydajna – do 14 mkw. z 1 litra 
farby przy jednej warstwie,

� trwałe i atrakcyjne kolory,
� spełnia wymagania rozporządzenia 

w/s dopuszczalnej zawartości LZO.

iMprefarb
º Farba silikonowa elewacyjna Silikon 
Kolor (tuzw) przeznaczona jest do 
malowania powierzchni zewnętrznych, 
wykonanych z różnego rodzaju podłoży 
mineralnych, skutecznie zabezpieczają-
ca przed wnikaniem wilgoci. Zalecana 

jest do wymalowania elewacji budyn-
ków mieszkalnych, przemysłowych i  re-
prezentacyjnych obiektów użyteczności 
publicznej. Tworzy powłokę mocno 
związaną z  podłożem, posiadającą efekt 
antyroszeniowy, a  jednocześnie charak-
teryzuje się znakomitą przepuszczal-
nością pary wodnej. Ekologiczna farba 
silikonowa dostępna jest w gotowych 25 
kolorach, o pojemnościach 1 l, 5 l i 10 l. 

kreisel
º biofarba elewacyjna 008 (tuz) to 
innowacyjna farba o  najwyższej ochro-
nie biologicznej, doskonale sprawdzi się 
w najtrudniejszych warunkach, gwaran-
tując ochronę elewacji na długie lata. Zo-
stał zastosowany niepowtarzalny system 
Bio-Pruf, uwalniający biocyd w  zdecy-
dowanie dłuższym okresie niż w  trady-
cyjnych rozwiązaniach. Dzięki temu ide-
alnie nadaje się do miejsc narażonych na 
porastanie glonami, grzybami pleśnio-
wymi. Sprawdza się w przypadku obiek-
tów blisko lasu, parków i  zbiorników 



www.glospsb.com.pl 33GŁOS PSB nr 6/2016www.glospsb.com.pl 33

nowości budowlane dostawców psb

GŁOS PSB nr 6/2016

wodnych. To optymalne rozwiązanie do 
renowacji elewacji oraz na tynki trady-
cyjne cementowo-wapienne, cementowe, 
mineralne i betony.
Biofarba jest wysoce odporna na inne 
czynniki środowiskowe, jak promienio-
wanie UV, opady deszczu. Nie jest po-
datna na ścieranie i szorowanie, a jej po-
włoka jest niezwykle elastyczna, dzięki 
czemu jest wyjątkowo trwała w  porów-
naniu z rozwiązaniami na bazie silikonu. 
Ma wysoką siłę krycia, jest łatwa w ma-
lowaniu. Dostępna w  opakowaniach 5  
i 15 l, w pełnej palecie kolorystycznej.

º biotynk max Protect 042 (tuz) 
to innowacyjny tynk cienkowarstwo-
wy uwzględniający wszystkie warunki 
eksploatacji, w  jakich zwykle pracuje 
wyprawa tynkarska. Dzięki połączeniu 
specjalnych polimerów, uzyskano naj-
wyższą odporność na uderzenia, jaką 
można spotkać w systemach z podstawo-
wą zaprawą do zatapiania siatki zbrojącej 
(145  g). Idealnie nadaje się do miejsc na-
rażonych na uszkodzenia mechaniczne, 
akty wandalizmu. 

Biotynk Max Protect 042 ma najwyższą 
w  swojej klasie odporność na działanie 
agresji biologicznej dzięki wykorzysta-
niu niepowtarzalnego systemu Bio-Pruf, 
uwalniającego biocyd w  zdecydowanie 
dłuższym okresie, niż w  tradycyjnych 
rozwiązaniach. Odporność biologiczną 
podnoszą także właściwości samoczysz-
czące. Innowacyjna technologia gwaran-
tuje dużą odporność na działanie pro-
mieni UV. Kolor nie płowieje nawet przy 
intensywnych kolorach.

ground-therM
º Ventiflex® Plus – modułowy system 
kształtek wentylacyjnych (uzw) to 
zestaw 10-ciu uniwersalnych elemen-
tów z  tworzywa sztucznego, z  których 
w 2–3 minuty można poskładać dowol-
ną kształtkę (skrzynkę rozprężną lub 
rozdzielacz) do układu wentylacji dla 

ramiczne, silikaty, beton, stare i  mocne 
tynki cementowo-wapienne, wolne od 
substancji obniżających przyczepność.
Tynk ten przeznaczony jest do wykony-
wania metodą mechaniczną tradycyj-
nych tynków wewnętrznych, jedno- lub 
wielowarstwowych na ścianach muro-
wanych i  słupach. Doskonale nadaje się 
do tynkowania stropów ze względu na 
mniejszy ciężar. Tynk może być również 
wykorzystywany jako podłoże pod gła-
dzie gipsowe, wapienne lub cementowe 
oraz pod tynki szlachetne. Nadaje się 
także do nakładania ręcznego.
Tynk maszynowy cementowo-wapienny 
lekki 5.3 Solbet jest przygotowany w po-
staci suchej mieszanki cementu, wapna, 
wyselekcjonowanych kruszyw mineral-
nych, a  dzięki zastosowanym domiesz-
kom modyfikującym charakteryzuje się 
doskonałymi właściwościami roboczymi 
takimi jak: urabialność, łatwość nanosze-
nia i obróbki końcowej.

Produkt dostępny jest w  palecie barw 
Color Design, Trendy oraz California 
w uziarnieniu: 0,5 mm, 1,0 mm, 1,5  mm, 
2,0 mm, 3,0 mm w  strukturze drapanej 
oraz baranka.

solbet
º tynk maszynowy cementowo-
-wapienny wewnętrzy lekki 5.3 (uz), 
który służy do stosowania na wszystkie 
mineralne, nośne podłoża takie jak be-
ton komórkowy, elementy murowe ce-

INSTalacje, odwodNIeNIa, weNTYlacja

budynków jednorodzinnych, biurowych, 
szkół, gabinetów itp. 
Zalety:
� Niezwykle łatwy montaż – składa się 

go praktycznie jak klocki lego. Łącze-
nie na zamek bagnetowy oraz na wcisk 
pozwala w  jeden dzień zmontować 
całą instalację wentylacyjną w  domu 
jednorodzinnym. 

� Komplet elementów zawsze „pod ręką” 
– już nie trzeba się martwić, że jakichś 
elementów braknie na budowie. 

� Brak korozji – inwestorzy zawsze ce-
nili rozwiązania bezobsługowe i  nie 
wymagające remontów nawet po kil-
kudziesięciu latach pracy. 

� Higiena – zabezpieczenie mikro-
-srebrem przed rozwojem bakterii, 
grzybów oraz pleśni. Skuteczność po-
twierdzona atestami PZH i wynikami 
badań niezależnych laboratoriów.

� Estetyka – wymiary dostosowane do 
schowania systemu pod wylewką (7 
cm styropianu) lub w suficie podwie-
szanym.

ust-M
º zmiękczacz hydra mono (tuz) to 
innowacyjny produkt, który wykorzy-
stuje do zmiękczenia wody specjalną, 
nowoczesną żywicę monosferyczną 
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o  zwiększonej pojem-
ności. Specjalna budo-
wa umożliwia „pracę” 
całego ziarna, a  nie 
tylko jego zewnętrznej 
części. Dzięki temu wy-
dajność urządzenia, jak 
i  żywotność złoża, jest 
większa nawet o  20% 
w porównaniu do stan-
dardowego produktu. 
Złoże charakteryzuje 
się również zwiększoną 

odpornością na jony żelaza i  manganu 
zawartymi w wodzie, oraz lepszymi pa-
rametrami hydraulicznymi, co zmniej-
sza opory przepływu i spadki ciśnienia.  
Obsługa Hydra Mono jest wyjątkowo 
prosta i  intuicyjna dzięki polskiemu 
menu. Zmiękczacz jest bardzo oszczęd-
ny i  tani w  eksploatacji. Wyróżnia się 
niskim zużyciem soli i  wody. Jego do- 
datkowym atutem jest atrakcyjny wy-
gląd i kompaktowość zapewniająca wy-
soki komfort użytkowania. To idealne 
rozwiązanie dla domów jednorodzin-
nych, lokali gastronomicznych czy pen-
sjonatów.

º zmiękczacz Futura (tuzw) to jeden 
z  najbardziej zaawansowanych techno-
logicznie produktów tego typu na ryn-
ku. Zastosowanie technologii Up-Flow 
(regeneracja przeciwprądowa) do rege-
neracji złoża umożliwia krótsze czasy 
regeneracji, co pozwala zaoszczędzić 
wodę, sól i energię elektryczną. Przekła-
da się to bezpośrednio na zmniejszoną 
produkcję ścieków oraz na zminimalizo-
wanie kosztów eksploatacji urządzenia. 
Oprócz wymiernych korzyści ekono-
micznych, zmiękczacz Futura firmy 
UST-M wyróżnia się nowoczesnym de-
signem, solidną obudową oraz wytrzy-
małością – zbiornik solanki, jak i pokry-

wy mają dużą odporność 
na zginanie i  uderzenia. 
Ponadto, sterownik urzą-
dzenia pracuje bardzo ci-
cho, niemal bezszelestnie, 
co ma niebagatelny wpływ 
na komfort jego użytko-
wania. Przyjazny wyświet-
lacz oraz menu w  języku 
polskim to dodatkowe 
zalety, które czynią zmięk-
czacz jeszcze bardziej 
praktycznym i  łatwym 
w obsłudze.

Vents
º wentylator łazienkowy echo 
(tuzw) to produkt przeznaczony do 
wentylacji wywiewnej pomieszczeń. 
Jego cechą podstawową jest cicha pra-
ca (25 dB) oraz bardzo niskie zużycie 
energii (7,5  W), przy zachowaniu dużej 
wydajności (od 97 do 315 m3/h). Jest to 
możliwe dzięki zastosowaniu wirnika 
o  innowacyjnej budowie łopatek, mini-
malizującej opór przepływu powietrza. 
Dodatkowo zastosowano zawór zwrotny 
zapobiegający cofaniu się powietrza do 
wnętrza pomieszczenia. Panel frontowy 
wykonany z  wysokiej jakości tworzywa 
zapewnia estetykę produktu. Dostępny 
w średnicach 100/125/150 mm w wersji 
standardowej, a  także w  opcjach: timer, 
higrostat, wyłącznik sznurkowy, czujnik 
ruchu.

waVin
º rura do ogrzewania podłogowe-
go Pert/evoh/Pert (uz) jest elastyczna 
i  zapewnia łatwiejszy i  szybszy montaż, 
a  dzięki długim zwojom minimalizu-
je ilość odpadów podczas układania 
pętli. Rura dostępna jest w  średnicy 
16  x  2,0  mm i  w  dwóch długościach 
zwojów: 240  m i  600 m. Przeznaczona 
jest tylko do ogrzewania podłogowego, 
a  jej pięciowarstwowa budowa zapew-
nia ochronę w warstwie antydyfuzyjnej, 
co zwiększa trwałość instalacji w  czasie 
eksploatacji.

º wentylator łazienkowy Forte (uzw) 
to produkt przeznaczony do wentyla-
cji wywiewnej pomieszczeń. Wyróżnia 
go prostokątny kształt, który sprawdza 
się w przypadku zastosowania w piono-
wych otworach szybu wentylacyjnego, 
często spotykanym nadal w  tradycyj-
nym budownictwie. Wydajność osią-
ga do 295  m3/h. Płaski panel frontowy 
wykonany z  wysokiej jakości tworzywa 
zapewnia estetykę produktu. Dostępny 
w średnicach 100/125/150 mm w wersji 
standardowej, a  także w  opcjach: timer, 
higrostat i wyłącznik sznurkowy.

Właściwości rury Pert/Evoh/Pert:
� elastyczna na łukach, co umożliwia 

bezproblemowe wykonywanie zmian 
kierunku i  zakrętów w  ogrzewaniu 
podłogowym, 

� idealna w strefach brzegowych, gdzie 
zagęszczenie rur jest największe,

� rozstaw rur nawet do 10 cm bez zała-
mywania się rury na zmianie kierun-
ku,

� nie podnosi izolacji na końcach pętli 
i nie wyrywa klipsów na zakrętach.

º niskoszumowa kanalizacja we-
wnętrzna Sitech+ (uz) to rewolucyjne 
rozwiązanie na rynku kanalizacji we-
wnętrznej idealne do miejsc, w  których 
ważna jest cisza. O 20% cięższe kształt-
ki wyznaczają nowe standardy rynkowe 
w segmencie. SiTech+ jest niezawodnym 
systemem ograniczającym hałas wywo-
ływany przez przepływ ścieków. Nie-
podważalne walory akustyczne systemu 
(15 dB przy 4 l/s) sprawiają, że pracujący 
system pozostaje nieuchwytny dla zmy-
słów. A  matowa, czarna powierzchnia 
poprawia ochronę przed promieniowa-
niem UV. 
Dodatkowo nowy SiTech+ posiada sze-
reg udogodnień znacznie ułatwiających 
montaż:
� znaczniki mocowania kątowego 

umieszczone na kielichach co 15° i co 
45°, pozwalające łatwo i  dokładnie 
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przy 200 Pa). Oznacza to optymalne 
rozwiązanie zarówno w  mieszkaniach, 
domach jednorodzinnych, jaki i biurach, 
czy budynkach komercyjnych. Prak-
tyczne aspekty montażu takie jak auto-
matyczne ustawianie systemu, włącznie 
z  objaśnianiem, instrukcjami krok po 
kroku, umożliwiają instalatorowi bardzo 
łatwe i  szybkie uruchomienie systemu. 
Połączenia głównych kanałów dystrybu-
cji powietrza można łatwo zmienić w za-
ledwie kilku krokach, dzięki możliwości 
przezbrojenia centrali na wersję – prawa/
lewa. Prosta i intuicyjna obsługa – za po-
mocą wyświetlacza na obudowie lub ze-
wnętrznego sterownika, interfejsu KNX 
lub odpowiedniej aplikacji na urządzenia 
mobilne.

nik ciepła składa się z  warstw zgrzewa-
nych rur polimerowych zabezpieczonych 
barierą tlenową, dzięki czemu jest od-
porny na korozję. Gładki front z blachy 
stalowej, lakierowanej na biało nadaje 
mu trwałość i nowoczesny wygląd. Prze-
znaczony jest do zastosowania w nowych 
instalacjach lub jako grzejnik renowa-
cyjny. Modele: Zmart Basic występują 
z  podłączeniem dolnym o  rozstawie 
50  mm, po prawej stronie lub centrycz-
nie; Zmart cValve dodatkowo z wbudo-
wanym zaworem termostatycznym wraz 

wyregulować pozycję kształtki mon-
towanej pod kątem względem osi 
głównej instalacji.

� żebrowane kielichy zapewniające lep-
sze chwytanie, ułatwiając instalację 
w trudnych warunkach. 

� kontrola głębokości montażu, którą 
zapewniają wyraźne wskaźniki znaj-
dujące się na kształtkach. Pozwala-
ją one sprawdzić, czy bosy króciec 
kształtki został całkowicie umieszczo-
ny w kielichu.

Zehnder
º Centrala wentylacyjna ComfoAir Q 
(tuzw) wyznacza jeszcze wyższe stan-
dardy w  zakresie efektywności energe-
tycznej, łatwości obsługi, wzornictwa 
i  cichej pracy urządzeń. Seria jednostek 
ComfoAir Q składa się z  trzech zróżni-
cowanych pod kątem wydajności central 
wentylacyjnych z  doskonałym sprężem 
dyspozycyjnym (350, 450 lub 600 m³/h 

ze specjalnie zaprojektowaną głowicą; 
Zmart Flex posiada elastyczne przyłącza 
– węże stalowe, umożliwiające podłącze-
nie do istniejącej instalacji; Zmart Flex 
cValve występuje wraz z  elastycznymi 
przyłączami i  wbudowaną głowicą ter-
mostatyczną. Dodatkowo, modele Zmart 
w wersji Flex posiadają funkcję odchyla-
nia od ściany, bez konieczności odłącza-
nia grzejnika od instalacji.

º grzejnik konwektorowy z płaskim 
frontem, polimerowym wymienni-
kiem zmart (tuz) łączy w  sobie wy-
dajność, komfort i  trwałość. Jest nawet 
o 63% lżejszy w porównaniu z tradycyj-
nymi grzejnikami stalowymi. Wymien-

STolaRKa

hÖrMann
º drzwi ThermoPlus 700A 2016 
(uz). Energooszczędne drzwi można 
teraz zamówić na wymiar. Podczas wy-

miany starych drzwi na nowe wszelkie 
prace zostają wówczas ograniczone do 
minimum – otwór drzwiowy pozostaje 
bowiem niezmieniony. Wykonywane na 
wymiar drzwi ThermoPlus 700A mogą 
mieć maksymalnie szerokość 1250 mm 
i wysokość 2250 mm. 
Współczynnik przenikania ciepła UD 
może wynosić nawet 0,97 W/(m2K). To 
zasługa specjalnej konstrukcji. Zarów-
no stalowa płyta drzwiowa o  grubości 
65  mm, jak i  aluminiowa ościeżnica 
o głębokości 80 mm posiadają przegrodę 
termiczną. Obie wypełnione są wysokiej 
jakości pianką poliuretanową. 

Drzwi ThermoPlus 700A mają niewi-
doczną od zewnątrz i  wewnątrz ramę 
skrzydła, dzięki czemu mogą spełniać 
nawet najbardziej wyszukane wymaga-
nia aranżacyjne. Od środka wygląda-
ją jak drzwi wewnętrzne, dobrze więc 
wkomponowują się w wystrój domu.

VeluX
º Antywłamaniowe okna do pła-
skiego dachu (tuz). Produkt składa się  
z  kopuły wykonanej z  wysokiej jakości 
akrylu lub poliwęglanu, zabezpiecza-
jącej okno przed deszczem i  śniegiem, 
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połączonej ze skrzydłem okna. Alter-
natywą dla kopuły może być moduł 
szklany, który jest mniej widoczny na 
dachu. Główne elementy konstrukcyjne 
– skrzydło i ramę wykonano z twardego 
PCV, z  komorami wypełnionymi wyso-
koizolującym polistyrenem. Dzięki takiej 
konstrukcji oraz dodatkowej powłoce 
niskoemisyjnej, współczynnik przeni-
kania ciepła Uw udało się obniżyć do 
1,2  (W/m2K). Okno wyposażono w szy-
bę laminowaną o  klasie odporności an-
tywłamaniowej P4A, dzięki czemu nawet 
w  przypadku bardzo silnego uderzenia 
i stłuczenia kawałki szkła pozostaną skle-
jone folią i nie spadną. Okna antywłama-

niowe wykonane są z  profilu w  kolorze 
białym i  dostępne w  9 rozmiarach oraz 
dwóch wersjach: nieotwieranej (CFP) 
lub otwieranej elektrycznie (CVP). Prze-
znaczone do montażu na dachach o kącie 
nachylenia od 0 do 15 stopni. Na każdym 
etapie użytkowania można wyposażyć je 
w elektrycznie lub solarnie sterowane ro-
lety lub markizy. Okna posiadają 2 klasę 
odporności antywłamaniowej zgodnie 
z  normą EN 1627 i  objęte są 10-letnią 
gwarancją. 

º drewniane okno dachowe gLL 
(tuz) dostępne jest w pakiecie z kołnie-
rzem EDJ i  ramą izolacyjną BDX F, do 
obniżonego o  4 cm montażu. Okno za-
instalowane przy wykorzystaniu tych  
produktów osiąga jeszcze lepszy współ-
czynnik przenikania ciepła równy 
Uw=1,2 W/(m2K). W  konstrukcji zasto-
sowano innowacyjne rozwiązanie Ther-
moTechnology™, które polega na wyko-
rzystaniu wysokoizolacyjnego materiału 
do ocieplenia okna, przy jednoczesnym 
zwiększeniu szyby nawet o  10%. Wy-
trzymała hartowana szyba zewnętrzna 
chroni przed żywiołami, zaś klejona 
szyba wewnętrzna to gwarancja bezpie-

ateX
º Automatyka do bram dwuskrzyd-
łowych i przesuwnych (tuz) – Mhouse 
firmy Nice. Zaawansowane w automaty-
ce technologie pozwalają zaoszczędzić 

czeństwa domowników nawet w  razie 
jej stłuczenia. Laminowane warstwowo 
profile skrzydła i  ościeżnicy z  drewna 
sosnowego z  impregnowaną i  pokrytą 
bezbarwnym lakierem akrylowym po-
wierzchnią nie wymagają konserwacji 
przez wiele lat użytkowania. Model wy-
stępuje w dwóch wersjach: otwieranej od 
góry z  podłużnym uchwytem (SD0J3) 
lub otwieranej klamką od dołu (SD0J4). 
Obydwa warianty są wyposażone w wy-
dajne systemy wentylacji z  filtrem i  po-
siadają najwyższą, 4. klasę przepusz-
czalności powietrza, dzięki systemowi 
dodatkowych uszczelek obwiedniowych 
na skrzydle, będącą barierą przed wia-
trem i zimnym powietrzem. 

BRaMY, oGRodzeNIa

º		Panele Strong (tzw) to elementy  
o nowej, wzmocnionej konstrukcji. Wy-
konane są ze zgrzewanych drutów piono-
wych o grubości 5 mm oraz podwójnych 
drutów poziomych 6 mm. Panele Strong 
dostępne są w dwóch wersjach zabezpie-
czenia antykorozyjnego: ocynk i ocynk + 
RAL 6005. Dostępne są w  trzech wyso-
kościach: 1,23 m, 1,43 m, 1,63 m, o sze-
rokości 2,50 m. 
Oprócz trwałości i  niespotykanej od-
porności na warunki środowiskowe, 
produkt ten jest bardzo estetyczny. Ide-
alnie nadaje się do zastosowania przy 
zabezpieczeniu osiedli mieszkaniowych, 
placów zabaw, obiektów handlowych, tu-
rystycznych czy nawet wojskowych. 

czas oraz zdecydowanie zwięk-
szają bezpieczeństwo. Aby 
wjechać na swoją posesję nie 
ma potrzeby wysiadania z  sa-
mochodu, jest to szczególnie 
ważne w  zimne i  deszczowe 
dni. Jednym przyciskiem pilo-
ta można otworzyć i  zamknąć 
bramę. Napędy do bram Nice 
to doskonałe połączenie kom-
fortu oraz wygody.

betafence
º		System ogrodzeniowy Creazen 
(uzw) to nowoczesne rozwiązanie dla 
wszystkich osób, które szukają oryginal-
nego designu ogrodzenia, połączonego 
z wysokimi standardami bezpieczeństwa. 
Panele CreaZen wyróżniają się wzorni-
ctwem zainspirowanym naturalnymi ele-
mentami krajobrazu, przede wszystkim 
krzewami i  drzewami. Charakterystycz-
ny układ pionowych profili przypomina 
krzyżujące się gałęzie.
Panele CreaZen, dzięki innowacyjnemu 
systemowi złączek, dają możliwość mon-
tażu i  łączenia przęseł pod dowolnym  
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kątem. Sam proces przebiega bardzo 
szybko i jest niezwykle prosty.
System CreaZen to gwarancja bezpie-
czeństwa i niezawodności. Użyta techno-
logia powlekania zapewnia długoletnie 
użytkowanie i trwałość, natomiast układ 
profili – skuteczną ochronę przed wtar-
gnięciem niepowołanych osób.

º murek gabionowy Petrazen (uz) 
to nowe rozwiązanie na rynku murków 
gabionowych. Jego głównym elemen-
tem są dwa równolegle ułożone panele  
Nylofor F, umieszczane na zawiesiach 
słupów kwadratowych. Specjalny system 
akcesoriów pozwala na łączenie ze sobą 
dwóch przęseł pod dowolnym kątem, co 
daje nieograniczone możliwości w aran-
żowaniu ogrodzenia.

PetraZen, podobnie jak inne murki ga-
bionowe, wypełnia się materiałem wy-
branym przez klienta. Do najpopular-
niejszych należą kamienie i drewno, ale 
nic nie stoi na przeszkodzie, by użyć łu-
pin orzecha, kory czy szkła.

Dostępna opcjonalnie z  uchwytem albo 
z napędem elektrycznym.

wiŚniowski
º napęd do bram garażowych metro 
(tuzw) to napęd nowej generacji. Har-
monijne połączenie mocy, piękna i nie-
zawodności, zaprojektowane w  zgodzie 
z  osiągnięciami najnowocześniejszych 
technologii. Powstał dzięki współpracy 
marek Wiśniowski oraz Somfy – świa-
towego lidera w zakresie produkcji auto-
matyki i rozwiązań inteligentnego stero-
wania urządzeniami domowymi. Metro 
posiada wyjątkowe parametry technicz-
ne zamknięte w obudowie zaprojektowa-
nej zgodnie ze standardami stylistyczny-
mi marki Wiśniowski.

klinkier prZysucha
º Płytki elewacyjne z  masy szarej 
(uzw) to doskonały przykład połączenia 
naturalnego piękna klinkieru z  nowo-
czesną formą w kolekcjach Dream House 
oraz Old Castle. W  najnowszej ofercie 
każdy znajdzie coś dla siebie, zarówno 

PłYTKI, ceGłY, BRUKI, KoSTKI

delikatne jak i  bardziej ekspresyjne od-
cienie, które harmonijnie komponują się 
z nieregularną strukturą lica, nadając im 
osobliwego i  niepowtarzalnego charak-
teru. Dzięki temu nowe kolory stanowią 
idealną propozycję dla wszelkiego rodza-
ju architektonicznych kreacji. Płytki ele-
wacyjne występują w 7 nowych kolorów, 
w tym 2 kolory gładkie i 5 kolorów z ory-
ginalną i niepowtarzalną strukturą. Poza 
walorami estetycznymi płytki cechuje 
m.in. niska nasiąkliwość poniżej 6%, peł-
na mrozoodporność i trwałość.

lode
º Cegła elewacyjna blanka (tuzw) to 
wyjątkowa i  niepowtarzalna biała cegła 
o gładkim licu.

Zastosowanie:
� licowanie ścian budynków,
� tworzenie niepowtarzalnych kompo-

zycji wnętrz i ścianek działowych,
� tworzenie elementów małej architek-

tury,

Murki gabionowe, dzięki doskonałej 
nieprzezierności, zapewniają poczucie 
prywatności mieszkańcom chronionej 
posesji. Dodatkowo tłumią hałasy dobie-
gające z ulicy.

hÖrMann
º brama renomatic light decoColor 
(uw). Nowa powierzchnia DecoCo-
lor, która imituje strukturę i  barwę zło-
tego (Golden Oak) i  ciemnego (Dark 
Oak) dębu jest bardzo trwała i odporna 
na działanie promieni UV. Estetyczna 
brama RenoMatic light bardzo dobrze 
sprawdza się w użytkowaniu. Zbudowa-
na z dwuściennych ciepłych segmentów 
o grubości 42/20 mm gwarantuje wyso-
ką izolacyjność cieplną, dobrą stabilność 
oraz cichą pracę. Optymalną i  trwałą 
ochronę zapewnia jej stopa ościeżnicy 
wykonana z  tworzywa sztucznego. Sku-
tecznie zapobiega ona uszkodzeniu bra-
my i chroni ją przed ewentualną korozją. 
Brama RenoMatic light pasuje do każde-
go garażu, gdyż oferowana jest w 15 wy-
miarach, o  szerokości od 2,375 do 5 m. 

Napęd Metro współpracuje z  nadaj-
nikiem Pulsar, który umożliwia zdalne 
sterowanie bramą i  zaprogramowanie 
aż 4  różnych urządzeń. Jest wykonany 
z  bardzo wytrzymałych materiałów, co 
przekłada się na długoletnią sprawność 
urządzenia. Ergonomiczna podkładka 
umożliwia zamocowanie pilota w dowol-
nym miejscu, np.: na ścianie, czy desce 
rozdzielczej samochodu.
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� elewacje,
� cokoły,
� cegła w kuchni i w salonie.
Dane techniczne:
� wytrzymałość na ściskanie:  

20–30 N/mm2 (cegła drążona); 
50 N/mm2 (cegła pełna),

� nasiąkliwość: 14% (cegła drążona), 
13% (cegła pełna),

� mrozoodporna.

º bruk klinkierowy Lode Premium 
(tuzw) wykonany jest w  100% z  natu-
ralnego, odpornego na ścieranie i uszko-
dzenia mechaniczne materiału, którego 
barwa jest trwała i niezmienna w czasie. 
Bruk klinkierowy Lode Premium cha-
rakteryzuje się także niską nasiąkliwoś-
cią oraz mrozoodpornością.

wet-cast, która polega na wlaniu do wi-
brujących form płynnej mieszanki beto-
nowej. Do zalet płyt tarasowych Polbruk 
Lira należy przede wszystkim unikatowy 
na skalę rynku wygląd, jak również duża 
wytrzymałość na działanie czynników 
zewnętrznych, w tym wody, mrozu oraz 
promieni UV. To propozycja dla szu-
kających rozwiązania łączącego zalety 
drewna i  betonu. Dziś efekt możliwy 
do osiągnięcia, dzięki desce betonowej  
Polbruk, która w  zdumiewający sposób 
odwzorowuje piękno naturalnego su-
rowca, charakteryzuje się dużą wytrzy-
małością, idealnie współgrając z  przy- 
domową przestrzenią. Wymiary: 25 cm x 
50 cm, 25 cm x 74,5 cm, 25 cm x 99,5 cm. 
Grubość: 4 cm. Kolor: beżowy.

º Płyta multiComplex (uz) o  gład-
kiej fakturze została stworzona z  my-
ślą o  niepowtarzalnych aranżacjach 
na tarasie, rozległych podjazdach czy 
designerskich ścieżkach. Jej zastosowa-
nie w  różnego rodzaju przestrzeniach 
możliwe jest dzięki dostępności pro-
duktu w  trzech wymiarach: 20 x 40 cm,  
40 x 40 cm i 60 x 40 cm oraz trzech kolo-
rach – nerino, latte, mokka. W  efekcie, 
płytę z  powodzeniem dopasujemy do 
posesji utrzymanych w  różnych stylach 
i  charakterach. MultiComplex najlepiej 

Zalety:
� naturalność: 100% naturalny materiał,
� niska nasiąkliwość,
� mrozoodporność,
� wytrzymałość: odporny na ścieranie 

i uszkodzenia mechaniczne,
� trwałość koloru: niezmienny w czasie, 

jednolity w całym przekroju
� uniwersalność – oszczędność: moż-

liwość wykorzystania wszystkich po-
wierzchni bruku, szerokie możliwości 
aranżacji wzorów.

Bruk klinkierowy Lode Premium do-
stępny jest w  czterech wersjach kolory-
stycznych: Rudite, Libra, Dzintra, Brunis.

polbruk 
º deski betonowe Lira (tw) to urok 
litego drewna oraz siły kostki brukowej, 
które idealnie oddają subtelny rysunek 
usłojenia. Autentyczny wygląd osiąg-
nięto dzięki zaawansowanej technologii 

jednak sprawdzi się wokół domów w sty-
lu modernistycznym i minimalistycznym 
oraz na reprezentacyjnych dziedzińcach, 
placach i  podjazdach, którym chcemy 
nadać ekskluzywny wymiar. Płyta najbar-
dziej harmonizuje z obiektami o prostej, 
geometrycznej bryle, na nowoczesnych 
posesjach o  regularnych, prostopadłych 
liniach. Duża grubość płyty (6 cm) oraz 
jej dostępność w różnych kolorach i wy-
miarach pozwala uzupełniać atrakcyjne 
aranżacje, tworząc solidne i odporne na 
duże obciążenia nawierzchnie. 

Ziel-bruk
º Płytki ścienne Skała Lubuska (uzw) 
to asortyment innowacyjnych elemen-
tów betonowych łupanych z  programu 
Skała Lubuska, które wyglądem przypo-
minają piękno naturalnych skał granitu, 
wapienia czy piaskowca. Niepowtarzal-
nie łupane lico daje wrażenie doskonałej 
naturalnej kompozycji. Idealnie gładkie 
boki umożliwiają znakomite przyleganie 
do siebie płytek bez konieczności wyko-
nywania fugi.

Płytki ścienne znajdą zastosowanie we 
wnętrzach na całych ścianach lub ich 
fragmencie, na kominku, na klatce scho-
dowej, na słupach i wszędzie tam, gdzie 
chcemy uatrakcyjnić wnętrze niebanal-
nym rozwiązaniem. Wyglądają szcze-
gólnie atrakcyjnie przy punktowym 
oświetleniu, które podkreśli zastosowane 
w  płytkach kruszywo odbijające świat-
ło. Płytki można również zastosować na 
zewnątrz: do położenia na ścianie, by 
podkreślić bryłę budynku, na cokole, ale 
również na słupkach ogrodzeniowych, 
murkach czy innych elementach na ze-
wnątrz. 



Modne Tapety 
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Ilu obywateli ukrainy pracuje w Polsce? Pół miliona… 
milion… Liczby padają, ale próżno pytać o  metodę 
wyliczeń.

iMponująca dynaMika ZeZwoleń i oŚwiadcZeń
Zaczniemy od informacji o zatrudnieniu cudzoziemców w Pol-
sce ogółem. Generalnie biorąc mogą pracować legalnie:
� na podstawie zezwolenia na pracę wydanego przez wojewo-

dę (występuje o nie pracodawca, a w przypadku zezwolenia 
na pobyt czasowy i pracę cudzoziemiec przebywający już le-
galnie na terytorium Polski);

� na podstawie procedury uproszczonej,  pozwalającej obywa-
telowi jednego z 6 państw: Armenii, Białorusi, Gruzji, Moł-
dowy, Rosji i  Ukrainy wykonywać pracę w  Polsce przez 6  
w  okresie 12 następujących po sobie miesięcy. Warunkiem 
skorzystania z  niej (bez konieczności uzyskania zezwolenia 
na pracę) jest zarejestrowanie przez pracodawcę w powiato-
wym urzędzie pracy oświadczenia o zamiarze powierzenia 
wykonywania pracy cudzoziemcowi, oraz posiadanie przez 
cudzoziemca dokumentu potwierdzającego tytuł pobytowy 
w RP uprawniający do wykonywania pracy na terytorium RP. 

iLU UKRAińCóW BUDUJE POLSKę
mysłowe. w  tym samym okresie zarejestrowano 634,5 tys. 
oświadczeń o  zamiarze powierzenia wykonywania pracy cu-
dzoziemcowi, z czego 80,5 tys. w budownictwie (12,5%), wię-
cej, bo 221,5 tys. było w rolnictwie, a 138 tys. w zakresie usług 
administrowania i działalności wspierającej.
na 9 925 zezwoleń ogółem w I połowie 2016 r., aż 9 050 (91%) 
wydano obywatelom ukrainy (w całym 2015 r. 10 820 zezwo-
leń). Pozostałe obywatelom 32 innych państw. jeszcze mocniej 
dominują w  kategorii oświadczeń o  zamiarze zatrudnienia 
ich w  budownictwie. z  80 432 oświadczeń aż 77 079 (96%) 
wydano obywatelom ukrainy (w 2015 r. 108 011 oświadczeń). 

nik i pip drążą teMat
Ilu cudzoziemców, w  tym dominujących Ukraińców, pracuje 
w Polsce według stanu na dzisiaj? Trudno policzyć. Wielu prze-
cież co jakiś czas opuszcza Polskę, potem wracają i dalej pracują. 
Ale mogą też będąc w Polsce okresowo nie pracować.
Zdaniem kontrolerów najwyższej Izby Kontroli system spro-
wadzania cudzoziemców do pracy w Polsce to szeroka furtka dla 
tych, którzy wcale nie zamierzają legalnie pracować, a chcą się 
tylko dostać do Unii. „Kontrola 1478 zezwoleń lub oświadczeń 
wydanych dla 10 podmiotów, które wystąpiły o zatrudnienie naj-
większej liczby cudzoziemców wykazała, że aż 83% cudzoziem-
ców, którzy przekroczyli granicę RP na podstawie tych zezwoleń 
lub oświadczeń – w ogóle nie podjęło legalnego zatrudnienia.”
Kontrolę legalności zatrudnienia cudzoziemców przeprowadzi-
ła Państwowa Inspekcja Pracy, stwierdzając m.in., że „wśród 
dziedzin gospodarki, w  których stwierdzono największą kon-
centrację nielegalnej pracy cudzoziemców, w 2015 r. dominowało 
budownictwo (30% wszystkich przypadków)” oraz że „w  latach 
2010–2015 wśród dziedzin gospodarki, w których wystąpiło naj-
większe nasilenie nielegalnej pracy obywateli Ukrainy, dominowa-
ło budownictwo (26,4% przypadków).”

Zróżnicowana sytuacja w wojewódZtwach
Pod względem zezwoleń dla Ukraińców na pracę w budowni-
ctwie zdecydowanie dominuje Mazowieckie – 2015 r. ponad 

w  latach 2010–2015 liczba zezwoleń na pracę wydanych 
przez wojewodów cudzoziemcom zwiększyła się niemal 
2-krotnie, a  liczba oświadczeń o zamiarze powierzenia pra-
cy cudzoziemcowi zarejestrowanych w  powiatowych urzę-
dach pracy wzrosła przeszło 4-krotnie. w pierwszej połowie 
2016  r. miało miejsce kolejne przyspieszenie – wydano 51 513 
zezwoleń (w analogicznym okresie poprzedniego roku 30 906) 
oraz złożono 634 321 oświadczeń (w analogicznym okresie po-
przedniego roku 410 808).
Od dobrych kilku lat wśród cudzoziemców pracujących w Pol-
sce zdecydowanie dominują Ukraińcy. W  I  połowie 2016 r. 
w  kategorii zezwoleń 82% przypadło obywatelom tego kraju, 
a  w  przypadku oświadczeń o  zamiarze powierzenia pracy cu-
dzoziemcowi niemal 98%.

budownictwo na podiuM
Zgodnie ze statystyką MRPiPS w I połowie 2016 r. na 51,5 tys. 
zezwoleń niemal 10 tys. dotyczyło pracy w  budownictwie 
(19,5%). Nasza branża wyprzedzała m.in. transport i gosp. ma-
gazynową, handel hurtowy i detaliczny oraz przetwórstwo prze-

 

Wykres 1. Cudzoziemcy pracujący w Polsce 
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  2010 2014 2015 2016, I połowa
Dolnośląskie 72 153 371 433
Kujawsko-Pomorskie 19 42 106 86
Lubelskie 17 20 42 69
Lubuskie 48 53 200 104
Łódzkie 9 71 119 101
Małopolskie 61 109 357 729
Mazowieckie 1 152 3 475 7 302 4 909
Opolskie 38 56 196 263
Podkarpackie 2 171 164 138
Podlaskie 5 27 140 58
Pomorskie 106 301 694 860
Śląskie 231 139 342 411
Świętokrzyskie 65 30 121 203
Warmińsko-Mazurskie 3 187 208 47
Wielkopolskie 83 139 303 410
Zachodniopomorskie 28 37 155 229
Polska 1 939 5 010 10 820 9 050

zezwolenia na zatrudnienie ukraińców w budownictwie
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67% wystawionych ogółem w kraju (w I półroczu 2016 r. 54%). 
Kolejne województwa z liczonym w setkach zezwoleń udziałem 
pracowników z Ukrainy to Pomorskie, Małopolskie, Dolnoślą-
skie, Śląskie i Wielkopolskie. Zaledwie po kilkadziesiąt zezwoleń 
wystawili w  I  połowie 2016 r. wojewodowie: Warmińsko-Ma-
zurski, Podlaski, Lubelski i Kujawsko-Pomorski.
Informacji o oświadczeniach składanych w związku z zamiarem 
zatrudnienia cudzoziemców w określonych działach gospodarki 
w poszczególnych województwach nie ma. Dane, którymi dys-
ponują Powiatowe Urzędy Pracy – przyjmujące takie oświadcze-
nia – nie są publikowane w zbiorczych opracowaniach.

Znaki Zapytania
w  wykresie 2 zestawiono dane o  pracujących w  polskim bu-
downictwie ogółem oraz zsumowane zezwolenia i oświadczenia 
dla obywateli Ukrainy. Ale łączna liczba zezwoleń i oświadczeń 
(nie wolno tego sumować!) w żadnym przypadku nie oznacza, 
że tylu Ukraińców w  polskim budownictwie pracuje… Wielu 
zmienia branże. Wielu w ogóle nie podejmuje pracy, bo np. uda-
je się im wyjechać na Zachód. Ilu pracuje?! jaki udział mają 
w rynku pracy budowlańców w Polsce obywatele ukrainy?!
Jakby nie patrzeć krzywa określona w legendzie wykresu „Ukra-
ińcy pracujący w polskim budownictwie” sięgnęła w 2015  r. 14% 
– niemal 120 tys. osób. A przecież zsumowaliśmy tylko zezwo-
lenia i oświadczenia, podczas gdy coraz większa liczba cudzo-
ziemców pracuje na innej podstawie, np. posiadając zezwolenie 
na pobyt czasowy i pracę, czy na pobyt stały. Na Mazowszu ten 
udział może sięgać nawet 30–40%.

 
Wykres 2. Pracujący w Polsce w budownictwie 
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reKLAmy

zbigniew majchrzak, przewodniczący Sekcji Krajowej bu-
downictwa nSzz Solidarność ocenia, że w całym polskim bu-
downictwie pracuje dziś ponad 150 tys. Ukraińców. jakub Kus, 
sekretarz zarządu Krajowego zz budowlani twierdzi, że licz-
ba ta waha się od 150 do 200 tysięcy.
ministerstwo rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w opraco-
waniu nt. zatrudniania cudzoziemców zwraca uwagę na szcze-
gólnie silny wzrost zapotrzebowania na pracę w Polsce w budow-
nictwie i  transporcie. Coraz aktywniejszą rolę w  zatrudnianiu 
cudzoziemców odgrywają agencje zatrudnienia. Podkreśla też, 
że coraz większa liczba cudzoziemców może pracować na innej 
podstawie niż zezwolenie na pracę cudzoziemca czy oświadcze-
nie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi.

M.Z.
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Grupa Polskie Składy Budowlane S.A. 
oraz Mirosław Lubarski zostali wy-
różnieni tytułem „Lider Jutra” w kate-
gorii „Przełomowe Innowacje” przez 
kapitułę konkursu „Liderzy Jutra 
2016”, organizowanego przez Harvard  
Business Review z okazji 20-lecia  
działalności ICAN Institute. Grupa 
PSB otrzymała nagrodę za koncept 
PSB-Profi.
Gala finałowa odbyła się 17 listopada 
br. w Warszawie. Nagrodę w imieniu 
Grupy PSB odebrał Piotr Kozina – peł-
nomocnik zarządu ds. sieci.

Nagroda  
„Liderzy Jutra 2016”

Odznaka honorowa  
„Za Zasługi dla 
 Budownictwa” 

Dyrektor zarządu Grupy PSB S.A. – 
Bogdan Panhirsz otrzymał odznakę  
honorową „Za Zasługi dla Budowni-
ctwa” od Andrzeja Adamczyka – Mi-
nistra Infrastruktury i Budownictwa.
Uroczystość wręczania odznaczeń od-
była się 17 listopada br. w Warszawie. 
Organizatorem wydarzenia był m.in. 
miesięcznik „Materiały Budowlane”.

24 października 2016 r., w Kielcach, podczas 
uroczystej Gali nagrodzono największe firmy 
świętokrzyskiej gospodarki. Grupa PSB zajęła 
III miejsce (awans z piątej pozycji) w rankingu 
„Złotej 100” regionu świętokrzyskiego oraz II 
miejsce (awans z trzeciej pozycji) w podkate-
gorii „Branża Handlowa”. 
Podczas Gali wyróżniono również przedsię-
biorstwa najlepiej działające w swojej dziedzi-
nie, będące wizytówką regionu świętokrzy-
skiego. Wśród nagrodzonych była Grupa PSB, 
która otrzymała „Diament Świętokrzyski”. 

 „Diament Świętokrzyski” oraz III miejsce  
w „Złotej 100” regionu świętokrzyskiego

Ranking najlepszych firm regionu świętokrzyskiego  
„Złota Setka” to IX edycja rankingu organizowanego przez 
Echo Dnia, pod patronatem Marszałka oraz Wojewody woje-
wództwa świętokrzyskiego.

W Kołobrzegu firma Termex otworzyła 19 listopada 2016  r. 
drugi już market PSB-Mrówka. Kołobrzeska Mrówka ma 
powierzchnię 1840 mkw., a od wiosny 2017 otwarty będzie 
ogród zewnętrzny. Klientów obsługuje 20-osobowy zespół 
pracowników.
Otwarcie zostało poprzedzone reklamą prasową i kolporta-
żem ulotek. Przed sklepem rozłożono namioty dostawców, 
w których można było zasięgnąć informacji o ofercie han-
dlowej i otrzymać upominki. Klienci mogli wziąć udział  
w konkursach, w których główną nagrodą był quad.

inwestycje 15 października 2016 r. odbyło się uroczyste otwarcie Mrów-
ki w  Kutnie (woj. łódzkie). Powierzchnia marketu wynosi  
2400 mkw i pracuje w nim 25 osób. Inwestorem jest firma  
B&H Supply.
Dla mieszkańców Kutna był to ważny i oczekiwany moment, 
o  czym świadczył tłum przybyłych osób na otwarcie mar-
ketu. Oprócz promocyjnych cen na klientów czekał kon-

kurs, do którego przystąpiło ponad 100 osób. Co godzinę 
odbywało się losowanie atrakcyjnych nagród RTV i  AGD.   
Nie zabrakło także atrakcji dla dzieci, które wraz z  Mrówką  
mogły uczestniczyć w  przygotowanych dla nich animacjach. 
Kolejka do malowania twarzy była długa, a cukierki i baloniki 
cieszyły się dużym powodzeniem. 

Mrówka w Kołobrzegu

Mrówka w Kutnie
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od połowy listopada 2016 r. na stronie 
internetowej www.domnowoczesny.com 
można pobrać bezpłatnie poradniki 
budowlane w formie ebooka. 
Stworzone w  ramach programu „Dom 
Nowoczesny” poradniki: „Poradnik In-
westora Budowlanego” oraz „Poradnik 
Budownictwa Energooszczędnego” za-
wierają bezcenną wiedzę dla inwestorów 
rozpoczynających budowę domu.
„Poradnik Inwestora budowlane-
go” zawiera szczegółowy opis jak wyglą-
da budowa domu od strony zarządzania 
tym wielomiesięcznym procesem. Na 
kilkudziesięciu stronach przedstawiamy 
chronologię zadań, jakie musi wykonać 
inwestor. Zwracamy też uwagę na aspek-
ty finansowe oraz współpracę z firmami 
wykonawczymi i pracownikami składów 
budowlanych (dostawy na budowę, płat-
ności, przechowywanie).
„Poradnik budownictwa energoo-
szczędnego”  wyjaśnia jakim wymogom 

www.domnowoczesny.com

Poradniki budowlane Grupy PSB w wersji eBooka

odpowiada dom energooszczędny i  pa-
sywny. Zwracamy w nim uwagę na kom-
fort i  realne korzyści z podejścia ekolo-
gicznego oraz na najważniejsze aspekty 
związane z  przyszłym użytkowaniem 
domu. Dużo miejsca poświęcamy aktu-

alnym zasadom dofinansowania domów 
niskoenergetycznych, niezbędnym for-
malnościom oraz korzyściom wynikają-
cym z możliwych dotacji.
grupa PSb będzie poszerzała ofertę 
swoich wydawnictw w formie ebooków.

W miejscowości Złota, w powiecie pińczowskim (woj. świę-
tokrzyskie), firma Skorpion otworzyła 30 września 2016 r. 
sklep Mini-Mrówka. W placówce o powierzchni 330 mkw. 
pracuje 5 osób. Market będzie obsługiwał klientów gminy 
liczącej ok. 5 tysięcy mieszkańców. W  ofercie sklepu znaj-
duje się kilka tysięcy towarów potrzebnych do zaspokojenia 
bieżących potrzeb związanych z domem i ogrodem. Firma 
Skorpion działa od wielu lat na lokalnym rynku i prowa-
dzi m.in.: stację diagnostyczną, aptekę oraz sprzedaż części 
i urządzeń dla rolnictwa.

Profi w Miastku 

Firma Harat przekształciła skład budowlany w  nowoczesną 
placówkę PSB-Profi. Cały proces trwał ponad rok. W  toku  
restrukturyzacji przebudowano halę sprzedaży o powierzchni 
350 mkw., w której znajduje się strefa obsługi klientów oraz 
strefa samoobsługowa, również wyremontowano magazyny. 
Profi obsługuje głównie wykonawców oraz inwestorów pry-
watnych w zakresie budowy i remontu. 
Firma Harat działa w  trzech obszarach: handel materiałami  
budowlanymi, produkcja betonu oraz budownictwo drogo-
we. Zatrudnienie w całej firmie wynosi ponad 50 osób. 
Infrastruktura firmy to strefa samoobsługowa 350 mkw., 
plac składowy 8000 mkw., 2 magazyny o łącznej powierzchni  
1400 mkw. oraz węzeł betoniarski. 

23 września 2016 r. ruszył sklep PSB-Mrówka w  Bystrzy-
cy Kłodzkiej. Piękny zabytkowy obiekt o  powierzchni 
1000  mkw. znajduje się przy głównej ulicy 10-tysięcznego 
miasta. Mieszkańcy gminy Bystrzyca będą mogli dokony-
wać zakupów we wszystkie dni tygodnia, a  o  ich komfort  
zadba 20-osobowa załoga. Właścicielem marketu Mrówka 
jest firma B&H Supply.

Mrówka w Bystrzycy Kłodzkiej
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rusZył kolejny seZon sZkoleniowy podnosZący kwalifikacje 
kadry handlowej w sieci psb.
W okresie od listopada 2016 r. do końca lutego 2017 r. wspólne z 53 do-
stawcami Grupa PSB przeprowadzi 330 modułów szkoleniowych, pod-
czas 89 dni szkoleniowych, w  2 kanałach dystrybucji: hurtowym (składy  
i  Profi) oraz detalicznym (Mrówki). Szacujemy, że w  szkoleniach udział 
weźmie ponad 1000 uczestników z sieci PSB. 
Szkolenia produktowe poszerzają wiedzę uczestników o  technologiach 
i wyrobach oferowanych przez największych dostawców PSB. Zaplanowane 
szkolenia dotyczą takich działów jak: instalacje, narzędzia, stolarka, izola-
cje termiczne, instalacje i  technika grzewcza, elektryka, dekoracje, farby,  
chemia budowlana, płytki czy ogród.
Dodatkowo odbywać się będą szkolenia sprzedażowe z zakresu zarządza-
nia, obsługi InFover/Excel, reklamacji, windykacji oraz odbędzie się cykl 

szkolenia

Szkolenia PSB dla pracowników sklepów 
Mrówka, składów i placówek Profi

szkoleń z efektywnego merchandisingu, skutecznej 
polityki cenowej oraz uprawnień energetycznych.
W 2017 r. PSB planuje również realizację czwartej 
już edycji szkoleń managerskich MiniMBA Grupy 
PSB. Dotychczas na dwóch poziomach zaawan- 
sowania MiniMBA zakończyło 253 właścicieli  
i  managerów z  firm partnerskich PSB, w  tym 29 
managerów 12 producentów. Program cieszy się 
bardzo pozytywną oceną uczestników.

„Elektryka” – Chojnice, 9.11.2016

„Reklamacje” – gniezno 8.11.2016

MiniMBA – Zielona góra, edycja 2016

DZIAŁANIA CHARTYATYWNE 
I INTEGRACYJNE

Na terenie Zespołu Szkół im. Powstańców Wlkp. w Krzyżu Wlkp., 23 paździer-
nika 2016 r., zrealizowana została czwarta edycja akcji prozdrowotnej „Ko-
cham Cię, Życie”. Do akcji przyłączył się sklep PSB-Mrówka w Krzyżu Wlkp.
Celem przedsięwzięcia było propagowanie profilaktyki, jako skutecznej  
metody zapobiegania wszelkim chorobom. Termin akcji był nieprzypadkowy, 
ponieważ październik jest miesiącem walki z rakiem. Zamierzeniem organi-
zatorów było upowszechnienie wiedzy na temat potrzeby regularnych badań 
profilaktycznych, zwiększenie świadomości zdrowotnej (nie tylko kobiet),  
poprzez edukację zdrowotną oraz zwiększenie dostępności do porady specjali-
stycznej i badań profilaktycznych.

Akcja prozdrowotna „Kocham Cię, Życie”
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16 listopada 2016 r. został przekazany czek o  wartości 7150 zł do 
Domu Dziecka w Pacanowie. Pieniądze pochodzą z aukcji charyta-
tywnej „Spełnijmy marzenia dzieci z Domów Dziecka” – rok szkolny 
2016/2017, zorganizowanej przez Grupę PSB i XL TAPE Internatio-
nal – producenta marki Blue Dolphin. Przedmiotem  licytacji  było 
20 standów  z  zestawami do malowania. Aukcję wygrały trzy skle-
py Mrówka: Świnoujście, Myślenice i Tczew. 

Akcja „Kocham, więc badam!”

beZpłatne badania onkologicZne dZieci
Fundacja „Słoneczna Przyszłość” z buska-zdroju rozpoczęła cykl bezpłatnych ba-
dań uSg w zakresie profilaktyki onkologicznej dla dzieci tego miasteczka w wieku 
od 9 miesięcy do 6 lat. grupa Polskie Składy budowlane jest sponsorem sprzę-
tu uSg do tych badań realizowanych w specjalnym ambulansie. Ich celem jest  
wykrycie ewentualnych zmian nowotworowych u dzieci, co da większą szansę na 
ich wyleczenie. 
Ambulans, w dniach 17–18 listopada 2016 r., stacjonował na parkingu sklepu  
PSB-Mrówka w Busku-Zdroju. W ciągu dwóch dni wykonano 263 badania u 105 
dzieci. Wykryto kilkanaście przypadków ze zmianami tarczycy, jądra, wątroby czy ne-
rek. Około 100 dzieci zostało już zapisanych na listę rezerwową. 

Badania ultrasonograficzne to pierwsze 
przesiewowe badania, inaugurujące ak-
cję społeczną „Kocham, więc badam!”. 
Jej celem jest wykluczenie lub wykrycie 
zmian nowotworowych u dzieci w obsza-
rze jamy brzusznej, szyi i jąder we wczesnej 
fazie rozwoju choroby. Badania odbywają  
się po wcześniejszej rezerwacji, tak by wi-
zyty w ambulansie odbywały się w sposób 
płynny i bezstresowy dla dzieci i ich rodzin. 
Na przeprowadzenie tego wydarzenia 
Fundacja „Słoneczna Przyszłość” pozy-
skała środki pieniężne z Województwa 
Świętokrzyskiego., w ramach trybu kon-
kursowego z zakresu ochrony zdrowia. 
Fundacja „Słoneczna Przyszłość” wspól-
nie z partnerami: Polskimi Składami Bu-
dowlanymi oraz WJAP Elektroenergetyką 
planuje prowadzenie cyklicznych akcji. 

Aukcja „Spełnijmy marzenia dzieci  
z Domów Dziecka”

Podczas festynu, 12 listopada 2016  r., licznie przybyli 
klienci świętowali 7 urodziny Mrówki w Trzebiatowie. 
Z tej okazji mogli skosztować ciepłej kiełbaski z grilla, 
pysznych racuszków z  bitą śmietaną i  owocami, tortu 
oraz wziąć udział w konkursach z nagrodami. Najmłod-
si klienci zostali obdarowani cukierkami, balonikami 
i  kolorowankami. W  konkursie za najwyższe zakupy 
tego dnia klienci otrzymali nagrody: kabinę pryszni-
cową, rower górski, telewizor LG, wkrętarko-wiertarkę 
oraz rozdano nagrody pocieszenia.

7 urodziny Mrówki 

w Trzebiatowie
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Rozstrzygnięciu konkursu fotograficznego odbyło się 
27 października 2016 r. w przedszkolu miejskim nr 11 
z Oddziałami Integracyjnymi „Tęcza” w Świnoujściu. 
Nagrody w konkursie „Każdy przedszkolak powie, że 
ruch to samo zdrowie” ufundował sklep PSB-Mrówka 
w Świnoujściu, które zostały wręczone zwycięzcom za 
najciekawsze zdjęcia wykonane podczas zorganizo-
wanych zabaw ruchowych.
Laureaci konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, 
bony towarowe o  łącznej wartości 750 zł oraz upo-
minki: kubki, smyczki, długopisy i wiele innych. Świ-
noujska Mrówka okazała się nie tylko przyjaciółką 
domu, ale również przyjaciółką rodzin i dzieci.

15 października 2016 r. Mrówka 
w  Gryficach zorganizowała festyn 
z okazji 7 urodzin marketu. Sklep zo-
stał odświętnie przystrojony, dostaw-

7 urodziny  
Mrówki Gryfice

cy mieli swoje stoiska oraz przygoto-
wano promocje cenowe. Nie zabrakło 
licznych atrakcji: przejazdy motocy-
klem, malowanie buziek dzieci czy 
zabawy na świeżym powietrzu. Nie 
zabrakło urodzinowego tortu.

Wspólna akcja Mrówki z  Jędrzejowa 
i Sędziszowa, policji i miasta przyniosła 
owocne skutki podczas festynu pod na-
zwą ,,Wagonowe tralala...’’. 21 września 
2016 r. uczniowie klasy 1 Szkoły Pod-
stawowej w  Sędziszowie spędzili miłe 
przedpołudnie w  miasteczku ruchu 
drogowego. Zdobytą wiedzę od Poli-
cjanta mogli wykorzystać na dostoso-
wanym do tego torze. Dzieciaki otrzy-
mały upominki, a  szkoła kamizelki 
odblaskowe z logo PSB-Mrówki.

6. urodziny  
Mrówki Płońsk

17 września 2016 r. market PSB-
-Mrówka  w  Płońsku świętował swo-
je 6. urodziny. Licznie zgromadzeni 
goście mogli zjeść tort oraz ciepłą 

Konkurs fotograficzny „Każdy przedszkolak powie, że ruch to samo zdrowie”

W  Krzeszowie odbył się Dolnośląski Finał LZS 
w  Warcabach 100-polowych. Turniej, 6 listo-
pada 2016 r., rozegrany został w  ramach XVII 
Dolnośląskich Igrzysk LZS – Mieszkańców 
Wsi i  Miast 2016.  Głównym sponsorem tur-
nieju była firma PSB PAGAZ z  Krzeszowa.  
W turnieju wzięło udział prawie 160 zawodników, 
którzy wystąpili w  10 kategoriach wiekowych. 

Pagaz sponsorem  
Finału LZS w Warcabach

Najlepsi zawodnicy otrzymali medale i dyplomy oraz pamiątkowe statuetki. Dzięki wsparciu sponsorów zawodnicy, którzy 
zajęli pierwsze sześć miejsc, w każdej z kategorii wiekowych, otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe. 

Festyn „Wagonowe 
tralala…”

kiełbaskę z grilla, czy też wziąć udział 
w  konkursach z  nagrodami, taki-
mi jak: skuter, telewizor 32”, rower, 
sprzęt AGD, meble ogrodowe i wiele 
innych.
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Hotel Słoneczny Zdrój Medical SPA&Wellness  
w Busku-Zdroju 

budownICtwo  �  choroby zawodowe

Z satysfakcją coraz częściej witamy w na-
szym Zakładzie Rehabilitacji Medycznej 
kolejnych „budowlańców” przybywających 
do ośrodka, już nie tylko z konkretnymi 
schorzeniami, ale i takich, którym nic  
nie dolega, a postanowili zainwestować 
w swoje zdrowie. Poczucie zdrowia,  
komfort i jakość życia są ściśle związane  
ze sprawnością układu mięśniowo-szkiele-
towego.

Zdrowie nie jest nam dane bezwarunkowo i na zawsze. Według Światowej Organizacji 
Zdrowia (WHO) to całkowity dobrostan człowieka (psychiczny, fizyczny i społeczny). 
Powszechnie wiadomo, że lepiej jest zapobiegać chorobą niż je leczyć, i tak dotarliśmy 
do profilaktyki, która polega na wspieraniu człowieka w jego prawidłowym rozwoju 
i zdrowym życiu.
zajmiemy się głównie profilaktyką narządu ruchu, pod pojęciem którym rozu-
miemy wszystkie działania, które mają zapobiec jego dolegliwościom bólowym.
Leczenie i rehabilitacja powstałych zmian chorobowych powodujących dolegliwo-
ści bólowe kręgosłupa i stawów jest trudne, kosztowne i długotrwałe, dlatego też 
tak ważne jest unikanie złych wzorców i eliminacja czynników predysponujących 
do rozwoju pełnoobjawowej choroby. Bywa, że w natłoku spraw i obowiązków dnia 
codziennego nie zauważamy sygnałów ze strony buntującego się organizmu. Złe sa-
mopoczucie przypisujemy pogodzie albo stresowi. Ból głowy usuwamy przy pomocy  
tabletki przeciwbólowej, na zmę-
czenie zaś pomaga łyk coli albo  
filiżanka kawy.
jednak mało znaczące sympto-
my sygnalizują czasem początek 
poważnej choroby. Choroby krę-
gosłupa i  stawów, nawet te które 
wydają się niezbyt groźne, mają 
wpływ na stan całego organizmu 
oraz właściwe funkcjonowanie 
wszystkich narządów wewnętrz-
nych. Niestety większość ludzi, 

Dariusz Klarecki, lek. med. 
w hotelu Słoneczny Zdrój 
Medical SPA&Wellness 
w Busku-Zdroju 

PROFiLAKtyKA UKŁADU RUCHU

szczególnie młodych i  aktywnych zawo-
dowo, lekceważy dolegliwości kręgosłupa 
i zgłasza się do lekarza zbyt późno, często 
dopiero wtedy, kiedy zmiany są zaawan-
sowane, a narastające bóle uniemożliwia-
ją im aktywne funkcjonowanie w  życiu 
osobistym i  pracy. dlatego tak ważne 
jest, przede wszystkim dbanie o kondy-
cję fizyczną, pilnowanie odpowiedniej 
pozycji ciała w  pracy oraz zachowanie 
równomiernego obciążania kręgosłupa.
Warto zatem zareagować możliwie jak 
najwcześniej. Niejednokrotnie wystarczy 
kilka dni odpocząć, pozbywając się w ten 
sposób stałego napięcia obciążającego 
nasz układ nerwowy, ale najlepszym 
rozwiązaniem jest szerzej zakrojona 
profilaktyka w ośrodku do tego dobrze 
przygotowanym. Niestety niezbędne jest 
tutaj przede wszystkim duże i czynne za-
angażowanie pacjenta, a mniej jego dobre 
chęci i  bierność. Świetnie wyposażona 
baza zabiegowa i profesjonalny zespół te-
rapeutów Zakładu Rehabilitacji Medycz-
nej w  hotelu Słoneczny Zdrój zapewni 
gościom z  branży budowlanej leczenie 
i profilaktykę na najwyższym poziomie.
Nauczymy Was przyjmowania prawidło-
wej postawy i neutralnej pozycji w czasie 
pracy, pozycji siedzącej, stojącej i leżącej 
w czasie snu, tak by uchronić kręgosłup 
i  stawy przed nadmiernym przeciąże-
niem i dolegliwościami bólowymi.
Kolejną wartością dodaną jest nauka ak-
tywności fizycznej dobranej do wieku, 
rodzaju wykonywanej pracy, warunków 
życia i stanu zdrowia. Nasz układ ruchu 
nie znosi bezruchu.
Dobrze dobrana aktywność fizyczna za-
pobiega bólom narządów ruchu, popra-
wia kondycję i  łagodzi napięcie fizyczne 
i  psychiczne, przedłużając nasze życie 
w zdrowiu. „Ruch może zastąpić niemal 
każde lekarstwo, ale wszystkie leki razem 
wzięte nie zastąpią ruchu – twierdzi dr 
Wojciech Oczko”.
Profilaktyka chorób układu mięśnio-
wo-szkieletowego ma na celu poprawę 
komfortu życia pracowników i  pod-
trzymanie zdolności do pracy, ale przy-
nosi również wymierne korzyści dla 
pracodawców.

zapraszamy „budowlańców” do na-
szego ośrodka, oferujemy bezcenną 
wiedzę, edukację pacjenta oraz szeroką 
gamę aktywności fizycznej i  zabiegów 
fizykalnych. 

lek. med. Dariusz Klarecki
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Wyniki ze sprzedaży materiałów budowlanych
Przychody PSB S.A. (centrali) ze sprzedaży materiałów budowlanych (do sieci PSB) po dziewięciu miesiącach 
2016 roku były wyższe o 13% od analogicznego okresu roku poprzedniego. Duży wzrost popytu w marcu był 
wynikiem Targów Grupy PSB, które się wtedy odbyły.
Przeciętny partner Grupy PSB (hurtownia, Mrówka, Profi) zwiększył przychody o 7,5% w ciągu 9 miesięcy 
2016 r. w stosunku do analogicznego okresu 2015 r. Przy czym najmniejsze podmioty w PSB (¼ populacji) 

GŁÓWNI PARTNERZY HANDLOWI GRUPY PSB

Analiza danych Grupy PSB

Popyt na materiały budowlane w ciągu III kwartałów 2016 r.
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Dynamika sprzedaży Grupy PSB S.A. 
w grupach asortymentowych (9 m-cy 2016 do 9 m-cy 2015) %

odnotowały średnio 1,4% wzrostu przychodów, z kolei te największe 
(też ¼ firm) wykazały się ponad 8% wzrostem. 71% firm uzyskało 
wzrost swoich przychodów wciągu 9 miesięcy br.

Dynamika sprzedaży w grupach asortymentowych
Łączny popyt za 9 miesięcy 2016 r. w stosunku do analogicznego 
okresu 2015 r. był wyższy w aż 17 grupach. Największe wzrosty na-
stąpiły w grupie: ogród, otoczenie domu (+34%), dekoracje (+30%), 
oświetlenie, elektryka (+29%), płytki, łazienki, kuchnie (+28%),  
narzędzia (+28%) oraz farby, lakiery (+20%). Spadek nastąpił tyl-
ko w 2 grupach: izolacje wodochronne (–3%) oraz cement, wapno 
(–16%).
Nastąpił wyraźny wzrost (>30%) popytu na produkty służące utrzy-
maniu posesji oraz remontom, natomiast niewiele poprawiła się 
sprzedaż materiałów tzw. ciężkiej budowlanki.

Liczba pozwoleń i rozpoczętych budów
Wskaźnik optymizmu związanego ze wzrostem liczby pozwoleń na 
budowę mieszkań ogółem wydanych w okresie I–IX 2016 r., w po-
równaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, przyjął war-
tość plus 11,8%, a w kategorii mieszkań w budownictwie indywidu-
alnym plus 10,9%. Równolegle w zakresie mieszkań ogółem, których 
budowę rozpoczęto dynamika wyniosła plus 3,9%, a  w  kategorii 
mieszkań w budownictwie indywidualnym plus 6,2%.
Liczba wydanych pozwoleń i rozpoczętych budów mieszkań indywi-
dualnych pozwala na  umiarkowany optymizm, ale efekty handlowe 
będzie można zobaczyć dopiero za kilka miesięcy.
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